ALGEMENE VOORWAARDEN
Inleiding

4. Verplichting van koper

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Spiralex te Krimpen aan den IJssel
uit te brengen offertes en af te sluiten overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of verlenen van
diensten.

4.1
Koper draagt zorg voor het verkrijgen van alle vereiste vergunningen, toestemmingen en goedkeuringen
voor de levering en installatie van de apparatuur en/of voor de uitvoering en voltooiing van diensten.

1. Definities

4.2
Koper is gehouden zijn verplichtingen, zoals vermeld in de offerte en in de algemene voorwaarden, volledig
en stipt tijdig na te komen.

1.1 Apparatuur
De apparatuur als omschreven in de offerte.
1.2 Diensten
Alle diensten betrekking hebbende op engineering, project administratie, inkooptoezicht, constructie,
installatie, reparatie, onderhoud, testen, verhuur en andere diensten zoals deze genoemd of omschreven
kunnen zijn in de offerte.
1.3 Offerte
Het document waarin de apparatuur of onderdelen daarvan en/of de door verkoper te verlenen diensten
en na te komen verplichtingen worden omschreven, en te koop, te huur dan wel te verrichten worden
aangeboden.
1.4 Verkoper
De vennootschap Spiralex die de offerte uitbrengt.
1.5 Koper
De (rechts)persoon aan wie de offerte wordt uitgebracht.
1.6 Prijs
Het geldbedrag verschuldigd aan verkoper voor de apparatuur en diensten zoals vermeld in de offerte.
1.7 Fabrieksinstallatie
De apparatuur en, indien van toepassing, zowel het gebouw als de componenten en onderdelen afkomstig
van andere fabrikanten en/of leveranciers, direct of indirect, ten behoeve van de vervaardiging van de
producten van koper, welke deel uit zullen maken van de apparatuur.
1.8 Bouwplaats
De locatie waar de apparatuur zal worden geïnstalleerd en, indien van toepassing, het gebouw zal worden
geplaatst, dan wel de te verlenen diensten zullen worden verricht.
1.9 Overname
Het moment waarop de fabrieksinstallatie of enig gedeelte daarvan in bedrijf is gesteld conform de
daarvoor geldende procedure, dan wel, indien eerder, door koper in gebruik is genomen.
1.10 Overname- en/of prestatiecriteria
Het gegarandeerde prestatieniveau van de apparatuur, indien dit in de offerte staat vermeld.
2. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten
2.1
Tenzij in de offerte anders is overeengekomen, geldt een aanbieding gedurende 60 (zestig) dagen en is zij
vervallen indien de aanbieding niet binnen die termijn door koper is aanvaard.
2.2
Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een daartoe
door verkoper uitgebrachte schriftelijke offerte, tenzij het een spoedopdracht betreft, in welk geval de
overeenkomst tot stand komt door de schriftelijke orderbevestiging van verkoper.
2.3
Opdrachten inzake wijzigingen in de leveringsomvang, hierna te noemen “orderwijzigingen”.
2.3.1
Koper kan opdracht geven tot wijzigingen in de algehele omvang van de verplichtingen van verkoper.
Verkoper is niet verplicht een dergelijke wijziging te accepteren totdat zowel verkoper als koper een
orderwijzigingsformulier hebben getekend. Het order-wijzigingsformulier vermeldt zowel de wijziging in
de algehele omvang van de verplichtingen van verkoper als elke wijziging in prijs, prestatieparameters,
levering, tijd-schema of andere bepalingen van de onderhavige voorwaarden, in de mate overeengekomen door verkoper en koper. Wanneer verkoper en koper het niet eens worden over ongeacht welke
wijziging in prijs, prestatie, etc., wordt zulks niet geacht een verklaring van afstand te zijn van verkoper om
op een later tijdstip een dergelijke wijziging te eisen.
2.3.2
Tenzij anders vermeld in het orderwijzigingsformulier zal elke prijsverhoging welke toe te schrijven is aan
de orderwijziging betaald worden overeenkomstig het betalingsschema opgenomen in de offerte of
onderhavige voorwaarden.
3. Verplichtingen van verkoper
3.1
Verkoper levert de apparatuur en diensten vrij van gebreken in ontwerp, materiaal en uitvoering en
overeenkomstig de redelijkerwijs te stellen eisen van goed vakmanschap, een en ander als nader
gespecificeerd in de onder sub 8 opgenomen garantiebepalingen.
3.2
Verkoper is gehouden volledig zijn verplichtingen, zoals vermeld in de offerte en deze algemene
voorwaarden, tijdig en vakkundig na te komen en de vereiste zorgvuldigheid te betrachten, teneinde de
belangen van koper te waarborgen.
3.3
Verkoper zal de apparatuur leveren en/of diensten verrichten conform een overeengekomen tijdschema.
Indien zodanig schema ontbreekt, zal een en ander geschieden naar beste vermogen en, voor zover
redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de wensen van koper ter zake.

4.3
Koper zal beschikbaar stellen al datgene dat niet omschreven is als behorende tot de verantwoordelijkheid
van verkoper, doch niettemin noodzakelijk is voor verkoper om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, vallen hieronder onder meer: het verschaffen van
onbelemmerde toegang tot de bouwplaats, het leveren van alle gereedschappen, voorzieningen, faciliteiten
en aansluitingen vereist voor de behoorlijke installatie en het opstarten en testen van de apparatuur op de
bouwplaats en het kosteloos ter beschikking stellen van voldoende telefoon en/of telefaxvoorzieningen en
kantoorruimte, indien dit voor verkoper in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden redelijkerwijs
nodig of bevorderlijk is.
4.4
Koper zal aan zijn verplichtingen voldoen conform een overeengekomen tijdschema. Indien zodanig schema
ontbreekt, zal koper een en ander zodanig nakomen dat verkoper zijn werkzaamheden tijdig kan uitvoeren.
5. Prijs
5.1
De in de offerte genoemde prijs is exclusief alle belastingen.
5.2
Vergoedingen of kosten die niet omschreven zijn als behorende tot de verantwoordelijkheid van verkoper
komen voor rekening van koper. Koper zal deze onmiddellijk aan verkoper vergoeden, dan wel, indien
verkoper zulks kenbaar maakt, daarvoor op voorhand gelden beschikbaar stellen.
5.3
Indien door oorzaken buiten de risicosfeer van verkoper of diens onderaannemers de levering van de
apparatuur en/of de uitvoering en voltooiing van één of meer diensten van verkoper wordt vertraagd en die
vertraging voor verkoper extra kosten met zich meebrengt, die niet op derden te verhalen zijn, is verkoper
gerechtigd alle door die vertraging veroorzaakte, aantoonbaar gemaakte werkelijke kosten aan koper in
rekening te brengen.
5.4
Voor zover geen vaste prijs is overeengekomen, worden alle werkzaamheden, goederen en diensten vergoed
op basis van de bestede tijd en de gemaakte kosten, zulks op basis van de dan geldende normale tarieven en
prijzen van verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders aan-gegeven in de offerte. Toeslagen voor overuren worden
in rekening gebracht wanneer enige diensten of werkzaamheden buiten de normale werktijden van verkoper
verricht dienen te worden.
6. Betaling en zekerheidsstelling
6.1
Koper is gehouden om, op eerste verlangen van verkoper, bij het aangaan van de overeenkomst, dan wel op
enig later tijdstip, voldoende zekerheid te verschaffen (zulks qua vorm, inhoud en verstrekker ten genoegen
van verkoper) voor de volledigheid en tijdige betaling van de prijs of het nog niet betaalde deel daarvan.
6.2
Tenzij anders in de offerte is vermeld, dient betaling plaats te vinden binnen 30 (dertig) dagen na
factuurdatum op de door verkoper aangegeven wijze zonder enige aftrek, korting of recht op compensatie.
Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een
ingebrekestelling met een termijn van een week, is verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is koper aansprakelijk voor de door
verkoper geleden schade.
6.3
In geval van niet-tijdige betaling op de vervaldag is koper, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling
of aanzegging is vereist, aan verkoper per maand 1 (een) procent rente over het openstaande bedrag
verschuldigd.
6.4
Indien verkoper bij wanprestatie van koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten
daarvan voor rekening van koper. Deze kosten bedragen 10 (tien) procent van het factuurbedrag, met een
minimum van 125 (honderdvijfentwintig) Euro en een maximum van 15.000 (vijftienduizend) Euro.
6.5
Ingeval koper zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper niet strikt nakomt, is verkoper gerechtigd, zulks
onverminderd zijn verdere rechten, waaronder die op schadevergoeding als gevolg van de vertraging in de
uitvoering van de overeenkomst en onverminderd alle hem ten dienste staande rechtsmiddelen, zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met koper op te schorten totdat
koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
7. Levering en aanvaarding
7.1
Tenzij in de offerte anders is bepaald, gaat het risico van verlies van of schade aan de apparatuur en de
verantwoordelijkheid voor betaling van de verzekeringspremies en de vracht over op koper op het moment
dat de apparatuur de magazijnen van verkoper of van door verkoper ingeschakelde toeleveringsbedrijven of
onderaannemers verlaat.
7.2
Tenzij anders bepaald, zal verkoper, op eigen kosten, de apparatuur op geschikte wijze verpakken om deze
gedurende het transport te beschermen. Iedere verpakking of onverpakt artikel zal deugdelijk worden
gemerkt en worden voorzien van een etiket.

7.3
Tenzij anders vermeld, zal de termijn voor levering van de apparatuur en/of uitvoering en voltooiing van
de diensten aanvangen na vaststelling van alle technische en commerciële voorwaarden, waaronder
begrepen de ontvangst door verkoper van iedere overeengekomen vooruitbetaling en van iedere door
verkoper verlangde zekerheid voor het restant van de prijs.
7.4
Het vermogen van verkoper om de apparatuur tijdig te leveren of de diensten tijdig uit te voeren en te
voltooien, is uitdrukkelijk afhankelijk van de tijdige nakoming door koper van al zijn verplichtingen als
vermeld in de offerte en in deze algemene voorwaarden. Indien koper niet tijdig zijn verplichtingen
nakomt en indien verkoper daardoor niet in staat is de apparatuur en/of de diensten tijdig te leveren, zal
verkoper geen enkele aansprakelijkheid hebben jegens koper voor ontstane vertragingen.
7.5
Indien verkoper in gebreke blijft de apparatuur te leveren of de diensten te voltooien conform het
tijdschema, kan verkoper verplicht worden aan koper schadevergoeding te betalen. De verplichting van
verkoper om schadevergoeding te betalen, is slechts van toepassing indien verkoper uitdrukkelijk levering
of voltooiing op een vastgestelde datum heeft gegarandeerd en is slechts van toepassing indien het
verzuim om de laatste als zodanig gegarandeerde datum na te komen uitsluitend te wijten is aan de schuld
van verkoper. Tenzij anders vermeld, zal die schadevergoeding 0.25 (nul komma vijfentwintig) procent
bedragen van dat deel van de prijs dat betrekking heeft op het te laat geleverde deel van de apparatuur en
diensten, voor iedere volle week vertraging. In geen geval zal de schadevergoeding 5 (vijf) procent van dat
deel van de prijs te boven gaan.
Behoudens tot betaling van genoemde schadevergoeding in genoemde gevallen is iedere
aansprakelijkheid van verkoper voor schade veroorzaakt door vertraging in leveringen of diensten
uitgesloten.
7.6
Indien verkoper niet in staat is apparatuur en/of diensten overeenkomstig het tijdschema te leveren door
schuld of omstandigheden, die liggen in de risicosfeer van koper of van agenten of onderaannemers van
koper, is koper niettemin gehouden tot betaling aan verkoper conform het betalingsschema.
7.7
Indien koper niet in staat of niet genegen is aan aflevering van de apparatuur mede te werken op het
tijdstip vermeld in het tijdschema of in de onderhavige voorwaarden, kan verkoper de apparatuur op
kosten van koper opslaan. In dat geval zal de apparatuur geacht worden geleverd te zijn per de datum van
opslag, zulks met het oog op de betaling en de tijdigheid van levering door verkoper.
7.8
Totdat al hetgeen koper aan verkoper verschuldigd is ter zake van door verkoper aan koper geleverde
zaken of door verkoper verrichte diensten of ter zake van tekortschieten door koper in de nakoming van
onder vigeur van deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten volledig is voldaan, blijft de
geleverde en nog te leveren apparatuur het eigendom van verkoper.
7.9
Totdat volledige betaling heeft plaatsgehad, zal koper alle apparatuur waarvoor hij risico van verlies loopt,
voor de volle vervangingswaarde van de apparatuur verzekeren tegen verlies, schade of vernieling door
diefstal, brand of andere rampen. Op verzoek van verkoper zal koper verkoper als extra verzekerde
(medeverzekerde) contractueel doen opnemen en/of, ten genoegen van verkoper, het bewijs van een
dergelijke vereiste verzekering overleggen.
7.10
Koper is gerechtigd de apparatuur te inspecteren op een redelijke termijn voorafgaand aan het vervoer,
mits hij dit binnen 30 (dertig) dagen na acceptatie van de offerte aan verkoper kenbaar maakt onder
exacte opgave van de componenten en onderdelen van de apparatuur, die hij wenst te inspecteren. Deze
kennisgeving dient schriftelijk te geschieden op een termijn van ten minste 15 (vijftien) dagen voor de
voorgenomen inspectiedatum.
7.11
Koper draagt alle kosten en onkosten van dergelijke inspectie, behalve die (on)kosten verband houdende
met het personeel van verkoper en met de normale fabriekstests.
7.12
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld als behorende tot de verantwoordelijkheid van verkoper, zal koper de
apparatuur onmiddellijk uitpakken en inspecteren op de plaats van levering.
Verkoper mag, zulks te zijner keuze, bij een dergelijke inspectie aanwezig zijn. Koper dient verkoper
binnen 48 (achtenveertig) uur na inspectie in kennis te stellen van ieder deel van de apparatuur dat
ontbreekt, beschadigd is of gebreken vertoont. Bij gebreke daarvan vervalt elke claim van koper voor elk
zichtbaar gebrek van of schade aan de apparatuur. De kennisgeving van koper ten aanzien van
ontbrekende, beschadigde of gebrekkige apparatuur, vormt geen bewijs van de staat van de apparatuur
ten tijde van de levering.
8. Garantie
8.1
Garanties ter zake het mechanische gedeelte van de apparatuur.
8.1.1
Verkoper garandeert dat ieder deel van de apparatuur vrij is van gebreken in ontwerp,
materiaal en uitvoering.
8.1.2
De garantieperiode voor ieder deel van de apparatuur duurt 1 (één) jaar te rekenen
vanaf de overname of 18 (achttien) maanden te rekenen vanaf de datum van verzending vanaf de fabriek,
al naar gelang welke periode het eerste verstrijkt. De garantieperiode voor reparaties of vervangen
onderdelen duurt 3 (drie) maanden of de periode van onderhoud volgens de originele Spiralex
handleidingen, al naar gelang welke periode het eerste verstrijkt, te rekenen vanaf datum van reparatie of
vervanging dan wel installatie/ inbedrijfstelling.
8.1.3
Verkoper zal ieder deel van de apparatuur dat gedurende de garantieperiode gebreken vertoont,
repareren, vervangen of te zijner keuze, de prijs daarvan restitueren. Ingeval van reparaties of vervanging
van (delen van) de apparatuur onder deze garantie komen de daarvoor gebruikte materialen voor
rekening van verkoper. De daarmee gemoeide arbeids,- reis- en verblijfskosten komen voor rekening van
koper. Verkoper sluit alle verdere aansprakelijkheid uit ten aanzien van apparatuur die niet voldoet aan de
bovenvermelde garantie ter zake van het mechanische gedeelte van de apparatuur of enige andere
garantie ter zake van het mechanische gedeelte van de apparatuur vermeld in de offerte. Koper moet
verkoper schriftelijk in kennis stellen van het gebrek waarop de reclame betrekking heeft, en zulks
onmiddellijk nadat het gebrek is gebleken en in geen geval later dan 48 (achtenveertig) uur na afloop van
de garantieperiode.

8.1.4
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur ten gevolge van:
- normale slijtage;
- onbedoeld gebruik, verkeerd gebruik, misbruik of onjuiste opslag, installatie,
onderhoud, bediening of reparaties door koper of door personen die niet
onder toezicht van verkoper staan.
8.1.5
Tenzij anders bepaald, draagt koper de kosten en het risico van verlies van of schade aan de gebrekkige
apparatuur tijdens het vervoer naar verkoper. Verkoper draagt de kosten en het risico van verlies van of
schade aan gerepareerde of vervangen delen van de apparatuur tijdens het vervoer naar koper. Ieder
gebrekkig deel van de apparatuur dat door verkoper wordt vervangen, wordt vervolgens eigendom van
verkoper.
8.1.6
Verkoper geeft geen verdere garanties welke afwijken van de garanties vervat in de onderhavige
voorwaarden en in de offerte, noch enige stilzwijgende garanties, ongeacht of deze nu de
verkoopbaarheid, geschiktheid, geschiktheid voor een specifiek doel of anderszins betreffen.
8.2 Garanties op diensten
8.2.1
Verkoper garandeert dat de diensten zullen worden uitgevoerd met een deskundigheid en zorgvuldigheid,
vereist bij een gebruikelijk geaccepteerde goede vakkundige en technische uitvoering van
werkzaamheden. Verkoper zal bij de uitoefening van zijn diensten de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen, met overleg te werk gaan en goede engineering toepassen.
8.2.2
Verkoper zal alle diensten, die niet in overeenstemming zijn met de vereiste, bovenomschreven mate van
deskundigheid en zorgvuldigheid, opnieuw uitvoeren, op voorwaarde dat koper verkoper binnen 3 (drie)
maanden na voltooiing in kennis stelt van elke vermeende ondeugdelijkheid. Verkoper sluit alle verdere
aansprakelijkheid ten aanzien van diensten die niet voldoen aan bovenvermelde normen uit.
8.2.3
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen in de diensten ontstaan door:
- ontwerpparameters welke bedongen zijn door andere personen dan verkoper;
- informatie gegeven door koper of door personen onder toezicht van of verbonden aan koper;
- werk uitgevoerd door personen die niet onder rechtstreeks toezicht van verkoper staan.
9. Tekeningen en technische gegevens
9.1
Alle beschrijvende gegevens in advertenties, catalogi, brochures, circulaires of dergelijke, zijn slechts
indicatief. Zij zullen niet worden beschouwd als garantie of wettelijke verplichting van verkoper, tenzij
uitdrukkelijk begrepen in enige overname- en prestatiecriteria.
9.2
Alle tekeningen of gegevens van koper blijven eigendom van koper. Behoudens voor zover dit nodig mocht
zijn voor verkoper om zijn verplichtingen na te komen, zal verkoper geen tekeningen of gegevens welke
door koper als vertrouwelijk zijn aangemerkt zonder voorafgaande goedkeuring van koper ter beschikking
stellen of mededelen aan derden, welke niet aan hem gelieerd zijn.
Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op tekeningen en gegevens welke reeds algemeen
beschikbaar zijn of welke reeds voor openbaarmaking door koper bij verkoper bekend waren.
9.3
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, blijven alle vertrouwelijke inlichtingen welke het eigendom zijn van
verkoper het enig en exclusief eigendom van verkoper. Verkoper verleent aan koper een permanente nietexclusieve, niet-overdraagbare vergunning om gebruik te maken van die, verkoper in eigendom
toebehorende vertrouwelijke inlichtingen voor zover nodig, om de apparatuur te gebruiken voor het doel
vermeld in de offerte.
9.4
Alle tekeningen en technische gegevens verstrekt door verkoper worden als vertrouwelijk aangemerkt,
met uitzondering van die tekeningen en gegevens welke reeds algemeen beschikbaar zijn of welke al voor
openbaarmaking door verkoper bij koper bekend waren. Koper zal zonder voorafgaande goedkeuring van
verkoper geen vertrouwelijke tekeningen of gegevens aan derden ter beschikking stellen of mededelen
noch hiervan gebruik maken anders dan met het doel de apparatuur te gebruiken.
9.5
Alle tekeningen welke volgens de offerte de goedkeuring van koper behoeven, zullen binnen 10 (tien)
dagen na ontvangst worden goedgekeurd of afgekeurd door koper en in geval van afkeuring, van
gedetailleerd commentaar worden voorzien door koper. Het niet afkeuren binnen de gestelde termijn
wordt beschouwd als goedkeuring van koper.
9.6
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zullen alle tekeningen en technische gegevens in overeenstemming
zijn met de standaard ontwerpprocedures van verkoper en kan een andere taal worden gebezigd.
9.7
Koper zal geen wijzigingen aanbrengen in welke tekeningen van verkoper ook, zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van verkoper. Indien koper tekeningen zonder goedkeuring van verkoper wijzigt,
kan verkoper, naar eigen goeddunken, elke garantie welke daardoor nadelig wordt beïnvloed vervallen
verklaren.
10 Aansprakelijkheid
10.1
Verkoper is jegens koper tot schadevergoeding verplicht alleen en voor zover is bepaald in deze
voorwaarden.
10.2
Verkoper is aansprakelijk voor directe schade aan apparatuur of fabrieksinstallatie van koper, veroorzaakt
door onachtzaamheid of nalatigheid van in zijn dienst of opdracht werkzame personen.

10.3
Buiten het hierboven in 10.2 vermelde geval, is verkoper niet aansprakelijk voor directe, indirecte,
buitengewone, gevolg- of bijkomende schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving,
verlies van gebruik, productie, grondstoffen of eindproducten) noch voor enige andere schade
voortvloeiende uit de uitvoering van diensten of werkzaamheden door verkoper of voortvloeiende uit de
aankoop, levering, installatie of gebruik van enige door verkoper geleverde apparatuur, componenten en
onderdelen of vervangende componenten en onderdelen, ongeacht of deze gevorderd wordt uit
overeenkomst, garantie, onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid van verkoper voor
ongeacht welk verlies, schade of schadeloosstelling, met inbegrip van schadevergoeding, betaling en
boete, en directe schade aan de geleverde apparatuur of fabrieksinstallatie zal nimmer het bedrag van 10
(tien) procent van de prijs van geleverde zaken en diensten te boven gaan.
11. Overmacht etc.
11.1
Een partij kan zich beroepen op overmacht indien uitvoering en nakoming van verplichtingen jegens de
andere partij vertraagd, belemmerd of verhinderd worden door omstandigheden buiten haar macht of
deze nu te voorzien waren of niet, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand
en andere ernstige storingen in het bedrijf van verkoper of diens leverancier.
Speciaal zal als overmacht gelden niet-levering of niet-tijdige levering aan verkoper door zijn leverancier;
of wanneer de door leverancier van verkoper verkochte goederen verkoper niet of niet-tijdig bereiken. Om
zich op overmacht te kunnen beroepen en derhalve ontslagen te zijn van tijdige nakoming van
verplichtingen, dient hij de andere partij direct in kennis te stellen. Niettegenstaande enige overmacht
waarop krachtens dit artikel een beroep wordt gedaan, zal koper verkoper betalen voor tot de dag van
kennisgeving uitgevoerde diensten en gefabriceerde of geleverde apparatuur (of gedeelten daarvan).

12.6
Indien, na het aanbrengen van aanpassingen en wijzigingen, verkoper niet in staat is te voldoen aan de
prestatiecriteria, is koper gerechtigd dat gedeelte van de apparatuur dat aldus niet voldoet te accepteren
tegen een aangepaste prijs. De prijsaanpassing zal gebaseerd zijn op de verhouding tussen het werkelijke
prestatieniveau en het gegarandeerde niveau. De maximum prijsaanpassing is 10 (tien) procent. Indien de
werkelijke prestatie minder is dan 90 (negentig) procent van het gegarandeerde niveau, mag koper, te
zijner keuze en in plaats van genoemde prijsaanpassing, dat gedeelte van de apparatuur retourneren
tegen restitutie van de contractprijs, verminderd met een afschrijving daarop van 20 (twintig) procent
op jaarbasis.
12.7
Verder sluit verkoper elke aansprakelijkheid ten aanzien van het niet voldoen aan de overname- en/of
prestatiecriteria uit.
13 Geschillen
13.1
De overeenkomst(en) tussen verkoper en koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn
onderworpen aan Nederlands recht, tenzij anders overeengekomen.
13.2
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden, de onderhavige
overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen, indien zij
door partijen na onderhandeling niet zijn bijgelegd, worden beslecht overeenkomstig het reglement van
het Nederlands Arbitrage Instituut, of ter keuze van verkoper, door de bevoegde rechter te Amsterdam.
14 Algemeen

11.2
Een partij die zich op overmacht beroept vanwege die in lid 1 aangegeven omstandigheden moet in
redelijkheid al die maatregelen treffen, die de duur en de gevolgen daarvan kunnen beperken.
Onmiddellijk na beëindiging van die omstandigheden zal de partij, die zich op overmacht beroept, de
andere partij schriftelijk op de hoogte stellen.
11.3
Ieder documentair krediet of andere aan tijd gebonden zekerheid voor betaling van de prijs zal verlengd
worden met een termijn, welke gelijk is aan de vertraging in de nakoming door verkoper als gevolg van
overmacht.
11.4
Indien dergelijke omstandigheden langer dan 6 (zes) maanden voortduren, is ieder der partijen gerechtigd
het nog niet voltooide deel der overeenkomst ontbonden te verklaren door schriftelijke kennisgeving
daarvan aan de andere partij.
12. Overname- en prestatiecriteria
12.1
Het voldoen aan overname- en prestatiecriteria zal worden aangetoond tijdens het testen van de
apparatuur. Die voldoening is uitdrukkelijk afhankelijk van de vervulling van zowel de navolgende
voorwaarden als van alle andere voorwaarden vermeld in de overname- en prestatiecriteria of in
procedure voor de voltooiing van de fabrieksinstallatie.
12.1.1
De juiste installatie van de apparatuur, indien niet geïnstalleerd door of onder toezicht van verkoper, alles
ten genoegen van verkoper.
12.1.2
De juiste hoeveelheid en kwaliteit grondstoffen, voorzieningen en verbruiksgoederen, alles ten genoegen
van verkoper.
12.1.3
Compatibiliteit en juiste installatie van apparatuur welke niet geleverd is door verkoper, alles ten
genoegen van verkoper.
12.1.4
Beschikbaarheid van bekwaam en voldoende personeel tijdens de procedure voor de voltooiing van de
fabrieksinstallatie, alles ten genoegen van verkoper.
12.1.5
Het niet verstreken zijn van de garantieperiode van de apparatuur.
12.2
Verkoper is niet gehouden tests aan te vragen of voort te zetten voordat door koper aan bovenomschreven voorwaarden is voldaan.
12.3
De testprocedure zal uitgevoerd worden zoals door verkoper en koper overeengekomen, maar bij gebreke
van overeenkomst, zoals verkoper redelijk geschikt acht, conform gewoonte en gebruik in de
desbetreffende handel of industrie.
12.4
Indien de apparatuur of enig gedeelte van de apparatuur niet voldoet aan de overname- en/of
prestatiecriteria, zal verkoper, op zijn kosten, alle wijzigingen en aanpassingen aan de apparatuur
aanbrengen welke hij geschikt acht. Verkoper kan dan de tests herhalen.
12.5
Indien, na het aanbrengen van aanpassingen en wijzigingen, verkoper niet in staat is te voldoen aan de
overnamecriteria is koper gerechtigd dat gedeelte van de apparatuur dat aldus niet voldoet te retourneren
tegen restitutie van de contractprijs.

14.1
Verkoper en koper zullen ieder een gevolmachtigd vertegenwoordiger aanwijzen met bevoegdheid om
beslissingen en maatregelen te nemen, welke vereist zijn voor een tijdige en goede nakoming van de
verplichtingen door ieder van de partijen.
De gevolmachtigde vertegenwoordigers zullen volledige bevoegdheid hebben om orderwijzigingen uit te
voeren en wijzigingen aan te brengen in enig gedeelte van de offerte, de procedure voor de voltooiing van
de fabrieksinstallatie of de overname- en prestatiecriteria, indien van toepassing. Ieder van de partijen
kan, na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, haar gevolmachtigd vertegenwoordiger vervangen.
14.2
Alle kennisgevingen uit hoofde van deze voorwaarden zullen schriftelijk geschieden en zullen hetzij
persoonlijk overhandigd, hetzij per telefax of per post verzonden worden.
14.3
Geen der partijen zal enig recht of enige verplichting krachtens deze voorwaarden overdragen zonder de
voorafgaande goedkeuring van de andere partij. Niettegenstaande het bovenstaande, mag verkoper zowel
de rechten als de verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden zonder voorafgaande goedkeuring van
koper overdragen aan een aan hem gelieerde onderneming.
14.4
Verkoper mag ieder deel van de apparatuur vervangen door een ander onderdeel van gelijke of betere
kwaliteit. Koper echter, is zonder zijn goedkeuring niet gehouden enige aanvullende prijs te betalen voor
het vervangen onderdeel.
14.5
Het handelen of het nalaten door verkoper of koper om één of alle rechten welke aan enige partij
toekomen, af te dwingen, zal niet gelden als afstand van dat recht, noch als een instemming met de
schending van enige bepaling van het toepasselijk document.
14.6
Indien koper een verplichting uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet
behoorlijk of niet tijdig nakomt, is verkoper, zonder dat daartoe een andere ingebrekestelling is vereist,
bevoegd de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring van die strekking daartoe aan
koper te richten, zonder dat koper als gevolg daarvan aanspraak kan maken op enigerlei schadevergoeding
en onder voorbehoud van het recht op schadevergoeding voor alle door verkoper als gevolg van kopers
tekortkoming te lijden schade en onder voorbehoud van het recht tot terugneming van alle reeds
geleverde zaken.

