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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

B.V. Rubberindustrie E.B.O. – KvK 17171889
1.

Definities
In deze Algemene Verkoop Voorwaarden wordt verstaan onder:
AVV
: de onderwerpelijke Algemene Verkoop Voorwaarden;
overeenkomst
: iedere onder art. 2.1. bedoelde overeenkomst;
afnemer
. ieder die met ons een overeenkomst als bedoeld onder art. 2.1. sluit;
dagen
: alle kalenderdagen;
reclames
: alle klachten van de afnemer over kwaliteit of kwantiteit van de geleverde zaken;
schade
: elk, als direct of indirect gevolg van een gebeurtenis, geleden of te lijden materieel en/of
immaterieel nadeel;
Wij
: Rubber Industrie E.B.O. BV

2.
2.1.

Toepasselijkheid
Deze AVV zijn van toepassing op en maken deel uit van:
a. al onze overeenkomsten;
b. alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen;
c. alle offertes die wij uitbrengen voor het aangaan van deze overeenkomsten.
De algemene voorwaarden van een afnemer worden uitdrukkelijk afgewezen.
Van het gestelde in art. 2.1. en 2.2., evenals van de overige bepalingen van deze AW, kan slechts bij uitdrukkelijk
schriftelijke en door beide partijen getekende overeenkomst worden afgeweken.
Indien een bepaling uit deze AVV niet van toepassing mocht zijn, dan blijven alle overige bepalingen van kracht.
Beantwoordt evenwel de strekking van een niet toepasselijke bepaling in een zodanige mate aan die van een wel als
geldig aan te merken bepaling dat moet worden aangenomen dat die bepaling zou zijn toegepast indien van de niet
toepasselijke bepaling zou zijn afgezien, dan komt aan de niet toepasselijke bepaling de werking toe van die andere
bepaling.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.
3.1.
3.2.

Totstandkoming van overeenkomsten
Onze offertes zijn vrijblijvend.
Een overeenkomst komt tot stand door.
a. schriftelijke en volledige aanvaarding door de afnemer van onze offerte. Voor zover de afnemer onze offerte
aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken deze afwijkingen geen deel uit van de
overeenkomst met ons en komt een overeenkomst tot stand overeenkomstig onze offerte.
b. schriftelijke bevestiging en volledige aanvaarding onzerzijds van een door de afnemer gegeven opdracht;
c. levering van de zaken, en wel uitsluitend met betrekking tot de overeenkomstig de pakbon geleverde zaken, wanneer
geen uitdrukkelijke schriftelijke opdrachtbevestiging plaats vindt.

4.
4.1.
4.2.

Prijzen
Indien in de overeenkomst niet een bindende prijs is bepaald, gelden onze prijzen op de dag van levering.
Wij zijn gerechtigd alle kostenstijgingen aan de afnemer door te berekenen.
Wij zullen de afnemer schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.
Tenzij anders is overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief B.T.W., andere belastingen en heffingen, transportkosten
en kosten van verzekering.

4.3.
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5.

Levering en risico

5.1.

Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering plaats door schriftelijke kennisgeving aan de afnemer dat de voor hem
bestemde zaken in onze magazijnen gereed liggen voor verzending. dan wel, indien deze kennisgeving niet heeft plaats
gevonden, door inladen van de betreffende zaken in het transportmiddel.
Indien wij voor het transport van de zaken zorg dragen, staat ons de keuze van het transportmiddel vrij.
Wij hebben het recht in gedeelten te leveren.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd zaken onder rembours aan de afnemer te verzenden, en de overeenkomst te ontbinden
indien de afnemer weigert bij aankomst op de plaats van bestemming van de zaken te betalen.
Het risico van de zaken is vanaf het moment van de levering voor de afnemer.
Tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde levertermijn hebben gegarandeerd, kunnen opgegeven levertermijnen
nooit als fatale termijn worden beschouwd. Bij een ons toe te rekenen tekortkoming van onze leveringsverplichtingen
moet de afnemer ons schriftelijk in gebreke stellen en ons daarbij een redelijke termijn geven om alsnog aan onze
leveringsverplichtingen te voldoen, zonder dat de afnemer en/of derden enige aanspraak op vergoeding van schade en
kosten jegens ons kunnen laten gelden.
Indien wij zaken na levering moeten opslaan, dan gebeurt dit voor rekening en risico van de afnemer. Wanneer de opslag
naar ons oordeel, onder meer gelet op de opslagkosten, de inbaarheid van de verkoopprijs of de nakoming van andere
verplichtingen door de afnemer, niet langer opportuun is en de afnemer niet binnen 5 dagen na schriftelijke sommatie de
zaken heeft opgehaald, zijn wij gerechtigd voor rekening en risico van de afnemer over de zaken te beschikken, de
daaruit voortvloeiende inkomsten te incasseren en te verrekenen met hetgeen de afnemer aan ons verschuldigd is. De
afnemer is alsdan aansprakelijk voor de schade en kosten.
Voor de uitleg van de in de handel gebruikelijke termen als f.o.b., c.i.f. etc. wordt verwezen naar de INCOTERMS van de
internationale Kamer van Koophandel, zoals deze luiden op de datum waarop de overeenkomst wordt gesloten.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

Overmacht
Indien wij door overmacht niet aan een of meer van onze verplichtingen kunnen voldoen, hebben wij het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan
de afnemer.
In elk geval hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, indien wij als gevolg van een ons niet toe te rekenen
tekortkoming onze prestatie niet binnen 30 dagen na het intreden daarvan kunnen verrichten.
Noch in het geval van art. 6.1 . noch in het geval van art. 6.2. zijn wij gehouden tot vergoeding van schade en gemaakte
kosten of vergoeding van eventueel genoten voordeel.
Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die ons niet kan worden toegerekend zoals onder meer: oorlog,
oorlogsgevaar, oproer, pandemieën, brand, staking, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, fabrieksstoornis, stoornis in de
aanlevering van energie of grondstoffen/halffabricaten, vertraging bij douane, ziekte van personeel, niet of niet tijdig
voldoen aan hun verplichtingen door onze toeleveranciers of ingeschakelde (onder)aannemers.
Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dienen onze facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Alle betalingen
dienen voor ons kosteloos te onzen kantore of door bijschrijving op een onzer bank - of girorekeningen te geschieden.
Korting of verrekening is niet toegestaan, tenzij de afnemer een direct opeisbare vordering op ons heeft en hij deze
krachtens een wettelijke bepaling wenst te verrekenen, en hij ons dat schriftelijk binnen 7 dagen na datum van onze
factuur heeft meegedeeld .
Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij in verzuim
en vanaf dat moment gehouden aan ons een rente van 1,5% per maand - een gedeelte van een maand als een maand
gerekend - over het totale opeisbare bedrag te betalen. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de
rente wordt berekend vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
Indien de afnemer ten aanzien van zijn betalingsverplichting in verzuim is, hebben wij het recht incassomaatregelen te
nemen. De afnemer is dan gehouden de door ons te maken interne kosten te vergoeden, alsmede alle aan de inning van
die vordering verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden
gesteld op 10% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,- onverminderd het recht om de
daadwerkelijk geleden schade te vorderen. De daadwerkelijk geleden schade wordt bepaald door de declaraties van de
met de inning belaste derde. De interne kosten worden gesteld op 5% van het factuurbedrag, zulks met een minimum
van € 50,-.
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8.

9.
9.1.

Zekerheidstelling
Wij hebben te allen tijde het recht van de afnemer uitbetaling of zekerheidstelling voor de nakoming van zijn
verplichtingen te verlangen. Afnemer is gehouden op eerste verzoek de gevraagde zekerheid te bieden. lndien de
afnemer weigert aan een dergelijk verzoek te voldoen, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. lndien
levering reeds heeft plaats gevonden, is de afnemer verplicht onmiddellijk doch uiterlijk binnen een week na de
dagtekening van onze schriftelijke kennisgeving dat de overeenkomst is ontbonden, de zaken voor zijn rekening aan ons
terug te leveren. Totdat de zaken door ons zijn terug ontvangen en goedgekeurd blijven die zaken voor risico van de
afnemer.
Verzuim
De afnemer is in verzuim:
a. indien hij bij schriftelijke aanmaning in gebreke is gesteld en hij zijn verplichtingen niet volledig binnen 8 dagen na
deze aanmaning is nagekomen;
b. zonder dat ingebrekestelling is vereist, indien een termijn die voor de voldoening van een verplichting is gesteld
(zoals een betalingstermijn op een factuur) verstrijkt, zonder dat die verplichting is nagekomen;
c. zonder dat ingebrekestelling is vereist, wanneer wij uit een mededeling van de afnemer mogen afleiden dat deze in de
nakoming van de verbintenis zal tekortschieten;
d. in die gevallen waar een verplichting niet is nagekomen en is bepaald dat een ingebrekestelling niet is vereist.

9.2.
9.3.
9.4.

10.
10.1
10.2

10.3

11.
11.1

11.2

11.3

11.4

Indien de afnemer in verzuim is, hebben wij het recht nakoming te vorderen, of de overeenkomst te ontbinden. In beide
gevallen hebben wij daarnaast het recht schadevergoeding te vorderen.
Wij zijn gerechtigd alle leveranties uit welke hoofde ook aan de afnemer te staken indien en zolang hij ten aanzien van
enige verplichting jegens ons in verzuim is.
Indien de afnemer ten aanzien van enige verplichting in verzuim geraakt, worden alle vorderingen die wij op de afnemer
hebben direct opeisbaar. Vanaf dezelfde dag wordt de in art. 7.2. genoemde rente over die vorderingen in rekening
gebracht, behoudens indien reeds een hogere rente was overeengekomen; in dat geval geldt die hogere rente.
Ontbinding
Indien wij gebruik maken van ons recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, vindt de ontbinding plaats
door onze daartoe strekkende schriftelijke mededeling.
Indien wij de overeenkomst ontbinden, is de afnemer verplicht onze schade en gemaakte kosten te vergoeden, tenzij de
ontbinding is geschied op grond van het bepaalde in art. 6. De afnemer heeft geen aanspraak jegens ons op vergoeding
van schade en kosten.
Indien de overeenkomst is ontbonden, moeten reeds geleverde zaken kosteloos aan ons worden geretourneerd.
Bovendien zijn wij gerechtigd onmiddellijke afgifte van de zaken aan ons te verlangen van degene in wiens handen deze
zich bevinden. De zaken blijven voor risico van de afnemer, totdat wij die hebben ontvangen en goedgekeurd.
Eigendomsvoorbehoud/bezitloos pandrecht
Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de afnemer al onze vorderingen uit hoofde van de
overeenkomsten met betrekking tot deze zaken en de daaraan verrichte werkzaamheden vermeerderd met rente en
kosten heeft voldaan.
Wanneer de afnemer uit door ons geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt,
handelt hij bij die vorming in onze opdracht en gaat hij die zaak voor ons houden. Hij wordt pas eigenaar op het moment
dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al onze vorderingen zijn voldaan.
Voor zover wij nog andere vorderingen op de afnemer hebben dan die bedoeld in art. 11.1. en wij aan de afnemer zaken
hebben geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de afnemer tot zekerheid voor de nakoming van zijn
verplichtingen ten gunste van ons een bezitloos pandrecht op deze zaken gelijk wij dit bezitloos pandrecht aanvaarden.
De afnemer zal op ons eerste verzoek een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij zal ervoor instaan dat hij tot
verpanding van de zaken bevoegd is en dient te verklaren welke eventuele rechten op die zaken rusten.
De afnemer heeft het recht om alle onder het eigendomsvoorbehoud/bezitloos pandrecht vallende zaken op normale
wijze door te verkopen of te verwerken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Dit recht kan worden herroepen.
lngeval van staking van betaling houdt dit recht op te bestaan. Behoudens het bepaalde in de eerste volzin mag de
afnemer de in dit artikel bedoelde zaken niet aan derden verpanden of aan hen op enigerlei andere wijze de juridische of
feitelijke beschikkingsmacht afstaan, overdragen of ten nadele van ons beperken.
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11.5

Indien de afnemer de zaken in de normale uitoefening van het bedrijf doorverkoopt is hij verplicht op zijn uit de verkoop
voortvloeiende vordering op de koper ten gunste van ons een stil pandrecht te vestigen.
11.6
De afnemer is verplicht de zaken zorgvuldig te onderhouden en afgezonderd van andere zaken herkenbaar, als aan ons
in eigendom toebehorend, te bewaren. Hij is verplicht de zaken op de door ons in rekening gebrachte factuurwaarde
tegen alle calamiteiten te verzekeren. Indien de zaken ten gevolge van een calamiteit verloren gaan of beschadigd
worden, moeten de verzekeringspenningen aan ons worden betaald. De afnemer is gehouden zijn verzekeraars van deze
verplichtingen in kennis te stellen, alsmede op ons verzoek de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven en
kopieën van de polissen te verstrekken. Wij zijn gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat
verzekeringspenningen voor de door ons geleverde zaken aan ons voldaan moeten worden. Voorts zal de afnemer op
ons eerste verzoek, voor zover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, ten gunste van ons een stil pandrecht vestigen
op zijn vorderingen dienaangaande op de verzekeraar.
11.7
Wij zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer in verzuim is met een van zijn hierboven in dit artikel
neergelegde verplichtingen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd teruggave van de ons toebehorende waren te verlangen,
indien de klant in verzuim geraakt of zijn financiële positie aanzienlijk slechter wordt. Indien wij hiervan gebruik maken,
wordt — onverminderd andere dwingende wettelijke bepalingen — alleen dan het contract verbroken, indien wij dit
uitdrukkelijk verklaren.
11.8
Indien de zaken aan een afnemer in Duitsland zijn geleverd of de zaken zich aldaar bevinden, heeft in aanvulling op het
vorenstaande bovendien het in de artikelen 11.9 t/m 11.12 gestelde te gelden.
11.9
Afnemer is in het kader van zijn reglementaire bedrijfsvoering gerechtigd onze waren te verwerken of met andere waren
te verbinden. Ter veiligheidstelling van onze vorderingen, zoals bedoeld in art.11.1., verkrijgen wij het mede-eigendom
van de door verwerking of verbinding ontstane waren dat de afnemer nu reeds aan ons overdraagt. Afnemer zal de zaken
waarvan wij mede-eigenaar zijn, kosteloos bewaren. De hoogte van ons aandeel in het mede-eigendom wordt bepaald
door de verhouding van de waarde van onze zaken en de door de verwerking of verbinding ontstane zaken.
11.10 Afnemer draagt nu reeds alle hem toekomende uit het doorverkopen voortvloeiende vorderingen en bijkomende rechten
aan ons over. De overgedragen rechten dienen tot zekerheid van alle vorderingen, zoals bedoeld in art.11.1. Afnemer is
gerechtigd de overgedragen vorderingen te incasseren zolang wij deze machtiging niet hebben herroepen. De machtiging
tot incasso houdt ook op te bestaan zonder uitdrukkelijke herroeping, indien afnemer zijn betalingen staakt. Op ons
verzoek dient afnemer onverwijld schriftelijk mede te delen, aan wie hij waren heeft verkocht en welke vorderingen hem
uit de verkoop toekomen, alsmede ons voor zijn rekening officieel gewaarmerkte stukken met betrekking tot de
overdracht van de vorderingen ter hand te stellen.
11.11 Afnemer is niet gerechtigd andere maatregelen te nemen ten aanzien van de onder ons mede-eigendom vallende waren
of ten aanzien van de aan ons overgedragen vorderingen. Van verpanding of andere juridische beperkingen ten aanzien
van de ons geheel of gedeeltelijk toebehorende waren dient afnemer ons onverwijld mededeling te doen.
11.12 Indien de waarde van de voor ons bestaande zekerheden onze vorderingen in totaal met meer dan 20% overstijgt, zullen
wij op verzoek van afnemer in die mate door ons te kiezen zekerheden vrijgeven.
12.
12.1

12.2

12.3

12.4

Kwaliteit en reclames
Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken en van de daarvoor gebruikte materialen, indien de
zaken op de normale zorgvuldige wijze - overeenkomstig onze voorschriften - worden bewaard en gebruikt voor het doel
waarvoor zij zijn vervaardigd.
De afnemer is verplicht de zaken bij levering onmiddellijk te tellen, te meten, te wegen, te controleren op zichtbare
gebreken en de zaken op de gebruikelijke wijze te onderzoeken op onzichtbare gebreken alvorens tot opslag of gebruik
over te gaan. Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij een zaak
een niet op de gebruikelijke wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben. Klachten over de kwaliteit van de
geleverde zaken worden slechts in behandeling genomen indien de zaken als “eerste kwaliteit" zijn geleverd.
Reclames aangaande aantallen, maten en gewichten, zichtbare of eenvoudig constateerbare onzichtbare gebreken
dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht dagen na levering van de zaken schriftelijk bij ons te zijn ingediend.
Indien wij binnen deze termijn geen schriftelijke reclame hebben ontvangen worden de zaken geacht te beantwoorden
aan de overeenkomst en zijn de rechten van de afnemer vanwege enige tekortkoming in de levering komen te vervallen.
Indien een door ons geleverde zaak blijkt een onzichtbaar gebrek te hebben, dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen acht dagen nadat dit gebrek kenbaar werd of kenbaar kon zijn schriftelijk bij ons te zijn gereclameerd.
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12.5
12.6

12.7

12.8

12.9

13.
13.1
13.2
13.3
13.4

13.5
13.6

De afnemer kan geen enkele aanspraak meer tegen ons geldend maken, indien reclametermijnen zijn overschreden
Indien een zaak een gebrek vertoont waarover tijdig is gereclameerd, zijn wij enkel verplicht de zaak te herstellen of te
vervangen, dan wel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de betaalde koopprijs terug te betalen. Van welke van
deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, staat uitsluitend te onzer beoordeling.
Indien wij besluiten een zaak te vervangen of de overeenkomst te ontbinden en de betaalde koopprijs terug te betalen,
zijn wij gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de
zaak bij hem of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode
tot de normale levensduur van de zaak.
Ook als een afnemer van oordeel is dat een hem geleverde zaak ondeugdelijk is, moet hij onverkort zijn verplichtingen
nakomen.
Hij is niet gerechtigd door hem gepretendeerde tegenvorderingen op ons met zijn betalingsverplichting jegens ons te
verrekenen.
Retourzendingen worden door ons slechts aangenomen indien die kosteloos aan ons worden toegezonden. Creditnota’s
worden slechts aan de afnemer toegezonden nadat wij daartoe uitdrukkelijk een overeenkomst met de afnemer hebben
gesloten.
Aansprakelijkheidsbeperking
Indien een zaak een gebrek vertoont waarover tijdig is gereclameerd, dan zijn wij jegens de afnemer of derden tot geen
verdergaande schadevergoeding gehouden dan die welke uit art. 12. voortvloeit.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en kosten veroorzaakt door fouten of verzuim, van ons en wie dan ook, bij de
uitvoering van de overeenkomst of het gebruik van hulpzaken, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en kosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van degene van wie wij ons bij
de uitvoering van de overeenkomst bedienen, in wiens dienst deze ook staan.
Indien de afnemer door ons geleverde zaken doorverkoopt of uit (mede) door ons geleverde zaken nieuwe zaken vormt
en die doorverkoopt, is hij verplicht zich adequaat tegen het aansprakelijkheidsrisico te verzekeren. Op ons eerste
verzoek zal hij ons een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen.
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het door de verzekering in het desbetreffende geval uitgekeerde bedrag
vermeerderd met het eigen risico.
Dit artikel alsmede het hierna volgende artikel 14 gelden mede ten behoeve van de personen die in onze opdracht bij de
uitvoering van onze werkzaamheden zijn betrokken.

14.

Vrijwaring
De afnemer vrijwaart ons tegen aanspraken van derden, waaronder mede begrepen aanspraken tot vergoeding van
schade en kosten die het bepaalde in art. 13.1. te boven gaan, veroorzaakt door de ondeugdelijkheid van door ons
geleverde zaken, fouten en verzuim van ons en wie ook bij de uitvoering van de overeenkomst, het gebruik van
hulpzaken of inbreuken op rechten van derden . De afnemer is verplicht ons de schade en gemaakte kosten te
vergoeden.

15.
15.1

Intellectuele eigendomsrechten van derden
Indien wij voor de afnemer zaken vervaardigen met behulp van door de afnemer ter beschikking gestelde of
overeenkomstig zijn aanwijzingen vervaardigde gereedschappen zoals matrijzen, vormen, leesten en stempels, dan wel
overeenkomstig door hem ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, monsters of andere gegevens, garandeert de
afnemer ons dat wij geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Afnemer vrijwaart ons voor
aanspraken van derden vanwege een (vermeend) intellectueel eigendomsrecht.
Indien wij merken dat door die fabricage en/of levering een recht van een derde wordt geschonden, zijn wij gerechtigd
zonder nadere aankondiging de fabricage en/of levering van die zaken te staken en/of de overeenkomst te ontbinden,
zonder dat wij tot schadevergoeding zijn gehouden. De afnemer is verplicht ons de schade en kosten uit dien hoofde te
vergoeden.

15.2

Adres Spaarpot 119, 5667 KW Geldrop Telefoon +31 (0)40 286 00 54
E-mail info@eborubber.nl KVK 17171889 BTW NL 8139.31.678.B01

16.
16.1

16.2

16.3

16.4
16.5

17.
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Bijzondere zaken
De afnemer garandeert de juistheid, volledigheid en eenduidigheid van alle door hem aan ons ter beschikking gestelde
specificaties, tekeningen, berekeningen en andere gegevens op basis waarvan wij voor de afnemer bijzondere zaken
vervaardigen.
De afnemer garandeert dat de bijzondere zaken die wij op basis van door hem ter beschikking gestelde specificaties,
tekeningen, berekeningen en andere gegevens hebben vervaardigd, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij in het
verkeer worden gebracht.
Indien de ondeugdelijkheid van of gebreken in zaken zijn terug te voeren op fouten, omissies, onduidelijkheden of andere
onvolkomenheden in deze specificaties, tekeningen, berekeningen en andere gegevens, dan wel indien de bijzondere
zaken niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij in het verkeer zijn gebracht, vrijwaart de afnemer ons tegen
aanspraken van derden uit dien hoofde. Bovendien is hij verplicht ons de schade en gemaakte kosten te vergoeden.
De afnemer is verplicht monsters van de bijzondere zaken binnen 14 dagen na verzending door ons te keuren. lndien wij
na deze 14 dagen geen afkeurend bericht hebben ontvangen, gelden de monsters als goedgekeurd.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hebben wij het recht bijzondere zaken die wij voor de afnemer
vervaardigen ook voor derden te vervaardigen.
Gereedschappen, tekeningen, etc.
Tenzij anders is overeengekomen zijn vormen, stempels, matrijzen en alle andere gereedschappen, tekeningen,
ontwerpen, modellen en alle andere informatie in verband met het vervaardigen van bepaalde zaken, die door ons of in
onze opdracht zijn gemaakt, ons eigendom. Intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op deze
gereedschappen, tekeningen, etc. behoren aan ons.
Indien naar ons oordeel aan de afnemer toebehorende gereedschappen, tekeningen, etc. vervangen of gerepareerd
moeten worden, worden de daaraan verbonden kosten aan de afnemer doorberekend. Voor onderhoud, opslag,
verzekering e.d. van gereedschappen betaalt de afnemer ons een jaarlijks bedrag van 10% van de aanmaakkosten met
een minimum van € 250,-.
De door ons aan de afnemer ter beschikking gestelde gereedschappen, tekeningen, etc. mogen zonder onze schriftelijke
toestemming niet worden gekopieerd of aan derden in gebruik of ter inzage worden gegeven. Deze zaken moeten
onmiddellijk na gebruik of op ons eerste verzoek kosteloos aan ons worden geretourneerd. Door de enkele overtreding
van deze bepaling verbeurt de afnemer ten behoeve van ons een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- per keer
en van € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht op vergoeding van schade en
kosten.
Wij hebben het recht om gereedschappen, tekeningen, etc. die eigendom zijn van de afnemer, te vernietigen, indien deze
zaken gedurende een termijn van 12 kalendermaanden, ononderbroken niet ten behoeve van afnemer zijn gebruikt, tenzij
die afnemer uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van die termijn te kennen geeft langere instandhouding ervan op prijs te
stellen.
Tekeningen die eigendom zijn van afnemer zullen niet aan derde verstrekt worden zonder toestemming van de
eigenaar.

18.

Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.

Bevoegde rechter
De bevoegde rechter – Rechtbank Oost-Brabant - is bij uitsluiting bevoegd de geschillen die uit met ons gesloten
overeenkomsten voortvloeien te berechten, tenzij dingende competentieregels zich hiertegen verzetten of wij de zaak
bij een andere rechter aanhangig maken.

20.

Bewijs
Ten aanzien van de omvang van de wederkerige verplichtingen zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, onze
boeken en bescheiden beslissend.

21.

Wijziging en inwerkingtreding
Wij zijn gerechtigd deze AVV te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt (treden) in werking nadat deze zijn bekend
gemaakt of gedeponeerd bij de kamer van koophandel in Eindhoven.

