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Algemeen
1.1  thyssenkrupp Materials Nederland B.V. wordt hieronder aangeduid met 
“Verkoper”.
1.2  Met “Koper” wordt aangeduid de partij die met Verkoper een koopovereen-
komst of een andersoortige overeenkomst sluit waarbij Verkoper zich verplicht tot 
een commerciële prestatie jegens koper.
1.3  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, zijn 
slechts geldig, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk, door beide partijen ondertekend, 
zijn vastgelegd.
1.4  In geval van tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies 
van deze voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is. 

Toepasselijkheid
2.1  Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op 
alle overeenkomsten van Verkoper, waarbij Verkoper zich verbindt zaken en/of 
diensten te leveren. Tussen Verkoper en Koper staat vast dat indien eenmaal onder 
de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze 
ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn.
2.2  Handelstermen, gebruikt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoor-
waarden, offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd 
overeenkomstig de meest recente versie van Incoterms®, zoals gepubliceerd 
door de International Chamber of Commerce (ICC) ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst.

Overeenkomst
3.1  Prijscouranten en overige mededelingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Monde-
linge toezeggingen en afspraken met medewerkers van Verkoper binden Verkoper 
niet dan nadat en voor zover zij door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
3.2  Bij verschil tussen de bestelling van Koper en de bevestiging van Verkoper is 
uitsluitend de bevestiging van Verkoper bindend.
3.3  Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst 
gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Levering
4.1  De levering geschiedt af fabriek, “ExWorks” (Incoterms), tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijke anders wordt overeengekomen. 
4.2  De door Verkoper genoemde levertijden zijn steeds indicaties en dus nimmer 
fataal. Ter zake van levertijden raakt Verkoper pas in verzuim als zij rechtsgeldig in 
gebreke is gesteld.
4.3  Overschrijding van levertijden geeft Koper nooit het recht op ontbinding van 
de overeenkomst, schadevergoeding en opschorting van enige op hem rustende 
verplichting, behalve als de overschrijding te wijten is aan opzet of bewuste roeke-
loosheid van Verkoper. 
4.4  Koper is verplicht tot de snelst mogelijke lossing van de zaken op de overeen-
gekomen plaats van levering. Schade door onnodig tijdverlies komt voor rekening 
van Koper.
4.5  De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de in het vrije 
handelsverkeer gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewich-
ten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
4.6  Voor fouten in afbeeldingen, en in aanduidingen van prijs, maten, gewichten, 
kwaliteiten in prijscouranten en andere publicaties (uitingen) van welke aard dan 
ook is Verkoper niet aansprakelijk. 

Overmacht
5.1  Onder overmacht wordt verstaan het begrip als bedoeld in artikel 6:75 BW.
5.2  Onder overmacht worden in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan 
tekortkomingen door Verkoper als gevolg van oorlog of oorlogsdreiging, 
overheidsmaatregelen en vervoersverboden terrorisme, rellen, oproer, molest, 
werkstaking (georganiseerd en ongeorganiseerd), bedrijfsbezetting, overstroming, 
transportproblemen, brand, waterschade, defecte aan machinerieën en storingen 
in de levering van energie bij Verkoper of bij toeleveranciers van Verkoper alsmede 
wanprestatie door toeleveranciers van Verkoper.
5.3  In geval van overmacht is Verkoper gerechtigd, om zonder rechterlijke tussen-
komst, (a) de nakoming van de overeenkomst op te schorten, (b) de overeenkomst 
(partieel) te ontbinden of de levertijden in redelijkheid te verlengen, zonder dat zij 
in dat geval tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden zal zijn.
5.4  Indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd of indien vast 
staat dat de overmacht langer dan drie maanden zal gaan duren, zijn beide 
partijen gerechtigd de overeenkomst (partieel) te ontbinden. Ook in dat geval is 
Verkoper niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan Koper

Eigendom en eigendomsvoorbehoud 
6.1  Behoudens het gestelde in de leden 6.2 tot en met 6.11 van dit artikel, zal de 
eigendom van de zaken op Koper overgaan op het in artikel 4.1 bedoelde tijdstip 
van levering.
6.2  Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper gele-
verde zaken – betaald en niet betaald – uit hoofde van alle tussen partijen gesloten 

overeenkomsten en de daarmee verbandhoudende dienstverlening.
6.3  Indien Verkoper in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van 
Koper door Koper te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt 
de voorbehouden eigendom voornoemd totdat Koper ook deze vorderingen van 
Verkoper geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de 
vorderingen, die Verkoper tegen Koper heeft of mocht verkrijgen wegens tekort-
schieten - of ontbinding van de overeenkomst - door Koper in één of meer van zijn 
verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens Verkoper.
6.4  Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op Koper is overgegaan, 
mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop 
verlenen, behoudens het bepaalde in leden 6.8 en 6.9.
6.5  Op geleverde zaken die in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in 
handen van Koper bevinden, behoudt Verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan 
pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van alle 
vorderingen die Verkoper, uit welken hoofde dan ook, nog tegen Koper mocht heb-
ben. Verkoper is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door Koper onherroepelijk 
gemachtigd om de ter vestiging van dit pandrecht benodigde handelingen te 
verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij 
authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens Koper 
op te treden. Koper verplicht zich op verzoek van Verkoper aan deze verpanding 
onverwijld zijn medewerking te verlenen.
6.6  Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met 
de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper op te slaan. 
Koper is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen 
brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de 
polissen van deze verzekeringen aan Verkoper op eerste aanzegging ter inzage te 
geven. Alle aanspraken van Koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van 
genoemde verzekeringen zullen, zodra Verkoper te kennen geeft dit te wensen, 
door Koper aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 
BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Verkoper tegen Koper. De 
laatste twee volzinnen van lid 6.5 zijn van toepassing.
6.7  Indien Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens 
Verkoper tekortschiet of Verkoper goede grond heeft te vrezen dat Koper in die 
verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper gerechtigd om eigenmachtig en 
zonder enige aansprakelijkheid jegens Koper, de onder eigendomsvoorbehoud 
afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal Koper worden gecrediteerd 
voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke 
koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
6.8  Het is Koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen 
en over te dragen. Bij verkoop op krediet is Koper verplicht van zijn afnemers een 
eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.
6.9  Koper verbindt zich, zodra Verkoper de wens daartoe te kennen geeft, vor-
deringen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt, voor zover Koper deze niet verpand 
heeft aan haar financierende bank, niet aan derden te cederen of te verpanden 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Koper verbindt zich 
verder bedoelde vorderingen, zodra Verkoper de wens daartoe te kennen geeft, 
aan Verkoper te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot 
meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen Koper. 
De laatste twee volzinnen van lid 6.5 zijn van toepassing.
6.10  Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Verkoper op de geleverde zaken 
door natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt Koper bij voorbaat een 
bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten 
behoeve van Verkoper, tot zekerheid van al hetgeen Koper, uit welken hoofde ook, 
aan Verkoper verschuldigd is en zal worden. De laatste twee volzinnen van lid 6.5 
zijn van toepassing.
6.11  Het eigendomsvoorbehoud van Verkoper komt niet te vervallen bij betaling 
aan haar door een derde die in de vordering van Verkoper op Koper wordt gesub-
rogeerd.

Prijs en Betaling
7.1  De door Verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, 
schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel 
bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de 
verkoop en levering vallende overheidslasten.
7.2  Elke betaling moet geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, 
netto contant en zonder dat Koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeen-
gekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdruk-
kelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Het  recht van Koper om zijn eventuele 
vorderingen op Verkoper te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3  De in lid 2 van dit artikel bepaalde betalingstermijn is een fatale termijn. 
Bij overschrijding daarvan is  Koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is. In het geval dat Verkoper van oordeel is dat Koper in 
een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surseance 
van betaling van Koper is aangevraagd dan wel uitgesproken, is  Koper direct in  
verzuim en zijn alle vorderingen op Koper onmiddellijk opeisbaar .
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7.4  Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is Koper 
een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het volledige factuurbedrag. 
7.5  Alle door Verkoper te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten 
einde nakoming van de verplichtingen van Koper te bewerkstelligen, zullen door 
Koper worden vergoed. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de 
kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel. De buiten-
gerechtelijke (incasso-) kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde 
bedrag met een minimum van  € 250,00 excl. BTW.
7.6  Verkoper is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalin-
gen - alle betalingen in een door Verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in 
mindering op hetgeen Koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan 
Verkoper verschuldigd is.
7.7  Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang 
Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de over-
eenkomst voortvloeiende verplichting jegens Verkoper.
7.8  Verkoper is op ieder moment  bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel 
de financiële toestand van Koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of 
zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Klachten
8.1  Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op even-
tuele afwijkingen ten aanzien van de overeenkomst. Eventuele gebreken dienen 
binnen vijf werkdagen na levering schriftelijke kenbaar te worden gemaakt aan 
Verkoper. De bij levering verborgen gebreken dient Koper binnen vijf werkdagen na 
constatering, doch uiterlijk binnen één maand na de levering schriftelijk kenbaar 
te maken aan Verkoper. Na het verstrijken van de genoemde termijnen is Verkoper 
niet meer gehouden een klacht in behandeling te nemen. 
8.2  Koper dient zaken waaraan hij een gebrek heeft geconstateerd ter beschikking 
van Verkoper te houden zodat deze kan inspecteren.
8.3  Door het indienen van een klacht worden betalingsverplichtingen van Koper 
niet opgeschort.
8.4  Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na 
de  klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden 
bevoegde rechter. Door het verstrijken van deze periode komt iedere vordering tot 
schadevergoeding te vervallen.
8.5  Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen dient Koper uitdrukkelijk schriftelijk over-
een te komen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden 
afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet 
geacht een tekortkoming te zijn en zijn geen grond voor ontbinding of schadever-
goeding.

Garantie
9.1  Voor zaken die Verkoper niet zelf vervaardigt, garandeert Verkoper dat het 
verkochte functioneert in overeenstemming met de specificaties van haar leveran-
cier, gedurende de garantieperiode die de betreffende leverancier heeft gegeven, 
welke periode aanvangt na levering van het product aan Koper. Afwijkingen van de 
specificaties die er niet toe leiden dat de zaken niet (langer) geschikt zijn voor het 
doel waarvoor Koper de zaken gebruikt, leveren geen tekortkoming op. 
9.2  Indien Verkoper de verkochte zaken vervaardigt uit zaken geleverd door 
haar leveranciers, is de garantie op het eindproduct beperkt tot de garantie die 
Verkoper op de respectievelijke onderdelen van de zaken van de leveranciers heeft 
ontvangen
9.3  De garantieverplichting van de Verkoper is als volgt beperkt. Verkoper gaat 
naar haar keuze en naar haar eigen beoordeling tot herstel of vervanging over van 
niet functionerende zaken of een onderdeel daarvan. Echter, de kosten voor de 
uitbouw van niet functionerende zaken en de kosten voor de inbouw van de nieuwe 
zaak of zaken zijn voor rekening van de Koper. Hieronder begrepen, maar niet 
uitsluitend transport- en reiskosten. 
9.4  Verkoper geeft geen garantie indien:
A. de zaken niet functioneren als gevolg van onoordeelkundig gebruik door Koper 
of van andere oorzaken dan de ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
B. Verkoper in overeenstemming met de overeenkomst gebruikt materiaal of 
gebruikte zaken levert;
C. de oorzaak van het niet goed functioneren van de zaken niet duidelijk kan 
worden aangetoond door Koper;
D. Koper niet alle voor het gebruik van de zaken gegeven instructies en andere 
specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig is nagekomen.
E. Koper op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of repara-
ties aan de geleverde zaken verricht of door derden laat verrichten;
F. Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke uit 
deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, zoals 
onder meer de in deze voorwaarden vermelde verplichtingen ten aanzien van 
inspectie en reclamering.
9.5  Indien Koper aanspraak maakt op garantie en nadien blijkt dat de zaken niet 
onder de garantie vielen, dient Koper alle door Verkoper in verband daarmee 
gemaakte kosten te vergoeden.

9.6  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Verkoper uitslui-
tend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen 
binnen Nederland.
9.7  Indien een gebrek niet binnen de toepasselijke garantietermijn of op grond 
van artikel 8 bij Verkoper is gemeld, kan Koper op dat gebrek in de prestatie geen 
beroep meer doen.

Aansprakelijkheid
10.1  Verkoper is alleen aansprakelijk voor door Koper geleden schade, indien 
Koper kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 
Verkoper.
10.2  Iedere aansprakelijkheid van Verkoper voor gevolgschade van Koper is 
uitdrukkelijk uitgesloten. Onder de gevolgschade wordt ondermeer doch niet 
uitsluitend verstaan winstderving, stagnatieschade, arbeidskosten, rentekosten en 
reparatiekosten, transportkosten of boetes.
10.3  Aansprakelijkheid voor schade wordt in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot 
het bedrag dat een verzekering van Verkoper in het desbetreffende geval uitbe-
taalt, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uit-
kering krachtens een verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade 
uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief btw, althans voor hetgeen is 
gefactureerd voor de betreffende transactie c.q. is gefactureerd voor de zaak waar 
de aansprakelijkheid mee samenhangt. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van 
Verkoper is uitdrukkelijk uitgesloten.
10.4  Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, 
ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad.
10.5  Vorderingen tot schadevergoeding dienen door de klant binnen 1 jaar 
na aansprakelijkstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze 
voorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na deze periode van 1 jaar zal de 
vordering tot schadevergoeding zijn verjaard.  

Ontbinding/annulering
11.1  Verkoper is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder 
dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke 
schade dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te ontbinden, indien:
a. Koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 7 
lid 8 vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen;
b. Koper surseance van betaling aanvraagt, Koper eigen aangifte faillissement 
doet of indien een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van Koper dan wel 
Koper wordt ontbonden;
c. Koper komt te overlijden;
d. Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens de Verkoper en, ondanks een 
verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 5 werkdagen na een dergelijk verzoek 
de tekortkoming te herstellen.
11.2  Annulering door Koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaats-
vinden met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk instemming van Verkoper. 
Onverminderd het recht van de Verkoper op volledige schadevergoeding, heeft 
Verkoper in geval van ontbinding van een overeenkomst wegens het niet nakomen 
door Koper van diens verplichting of in geval Verkoper instemt met annulering 
van een bestelling door Koper, recht op een schadevergoeding. De hoogte van de 
schadevergoeding is afhankelijk van de tijd die is verstreken tussen het tot stand 
komen van de overeenkomst en het moment waarop de overeenkomst wordt 
ontbonden door Verkoper c.q. wordt geannuleerd door Koper in verhouding tot 
het overeengekomen tijdstip van levering. Indien hier niet uitdrukkelijk schriftelijk 
van wordt afgeweken geldt in ieder geval dat de schade vergoeding forfaitair wordt 
vastgesteld conform de navolgende staffel:
o Ontbinding/annulering binnen verstrijken van de eerste ¼ periode: 25% van het  
overeengekomen bedrag;
o Ontbinding/annulering tussen ¼ periode en ½ periode: 50% van het overeenge-
komen bedrag;
o Ontbinding/annulering tussen ½ periode en overeengekomen tijdstip van leve-
ring: 100% van het overeengekomen bedrag;
o Ontbinding/annulering na overeengekomen tijdstip van levering: 100%.

Geschillen
12.1  De bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting 
bevoegd van geschillen die verband houden met de gesloten overeenkomst kennis 
te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Verkoper 
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.2  Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten 
welke daarvan het uitvloeisel zijn, onderwerpen partijen zich aan het Nederlands 
recht. Voor zover op enige overeenkomst de bepalingen van het Weens Koop-
verdrag van toepassing zijn, gelden de bepalingen daarvan niet, indien zij met 
enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd zijn. In een dergelijk geval gaan de 
bepalingen van deze voorwaarden voor.
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