Algemene leveringsvoorwaarden
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (per april 2003)
§ 1 Algemeen / Geldigheidsgebied
1. Onze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere;
voorwaarden van de koper die strijdig zijn met die van ons of ervan afwijken, worden
door ons niet erkend tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan
hebben ingestemd. Onze Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing indien wij,
kennis genomen hebbend van voorwaarden van de koper die strijdig zijn met die van
ons of ervan afwijken, de levering aan de koper zonder voorbehoud uitvoeren.
2. Alle overeenkomsten die tussen ons en de koper gesloten worden ten behoeve van de
uitvoering van dit verdrag, zijn schriftelijk vastgelegd in dit verdrag.
3. Onze Verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing tegenover ondernemers in de zin
van paragraaf 14 BGB.
4. Onze Verkoopvoorwaarden gelden ook voor nabestellingen. Voor lopende en
toekomstige zakelijke verbintenissen gelden de Verkoopvoorwaarden als
raamovereenkomst. Dit geldt ook in het geval dat zij in de toekomst niet uitdrukkelijk
zijn afgesproken.
5. Aanvullend op onze Algemene Voorwaarden gelden onze ‘Inbouwrichtlijnen’,
‘Inbouwvoorschriften’, ‘Productinformatie’ evenals de technische gegevensbladen.
§ 2 Aanbieding / Aanbiedingsstukken
1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend voor zover niet anders blijkt uit de
opdrachtbevestiging. Na de bestelling van de klant komt de overeenkomst door onze
schriftelijke opdrachtbevestiging tot stand. Bepalend voor de inhoud van de
overeenkomst is onze schriftelijke opdrachtbevestiging.
2. Het afgeven van een toezegging over eigenschappen of het overnemen van een
zelfstandige garantie bij het sluiten van een overeenkomst vereist bovendien een
uitdrukkelijke schriftelijke verklaring waaruit zulks blijkt.
3. Nadien doorgevoerde wijzigingen in de inhoud van de overeenkomst dienen eveneens
schriftelijk te worden vastgelegd.
4. Op afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere stukken behouden wij ons het
eigendomsrecht voor; deze mogen niet voor derden toegankelijk gemaakt te worden.
Dit geldt in het bijzonder voor schriftelijke stukken die als ‘vertrouwelijk’ zijn
gewaarmerkt. Voor het doorgeven daarvan aan derden heeft de koper onze
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig.
§ 3 Prijzen / Betalingsvoorwaarden
1. Voor zover uit de opdrachtbevestiging niet anders blijkt, gelden onze prijzen ‘af
fabriek’, exclusief verpakkings- en transportkosten, verzekering en overige
bijkomende kosten; deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. Wij behouden ons
het recht voor onze prijzen naar redelijkheid aan te passen als na het sluiten van de
overeenkomst wijzigingen optreden op grond van onder andere tariefbesluiten. Deze
wijzigingen zullen wij de koper op verzoek aantonen. Doen zich hierdoor vorderingen
voor die meer dan 5% hoger zijn dan de oorspronkelijke prijs, dan is de koper
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voor onderdelen/producten die speciaal naar wens van de koper vervaardigd worden,
informeren wij de koper over onze productieaantallen. De koper verplicht zich de aan
hem bevestigde aantallen af te nemen.
3. De wettelijke omzetbelasting (BTW) is niet in onze prijzen inbegrepen; zij wordt in de
wettelijk vastgestelde hoogte op de dag van facturering afzonderlijk op de rekening
vermeld.
4. Het in mindering brengen van contante korting behoeft een bijzondere schriftelijke
overeenkomst. Onafhankelijk van zulk een schriftelijke overeenkomst geldt dat voor
zover de betaling plaatsvindt binnen 10 dagen na factuurdatum, een contante korting
van 3% wordt verleend op het netto factuurbedrag. In andere gevallen dient het
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factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek betaald te worden. Op
nieuwe facturen wordt geen korting verleend zo lang er nog saldo’s van vroegere
facturen open staan. Betalingen worden altijd eerst gebruikt ter voldoening van de
oudste schuldposten.
De koper komt ook zonder aanmaning in gebreke als hij geen gevolg geeft aan de
betalingstermijn conform Artikel 3.4. Geraakt de koper in betalingsachterstand, dan
zijn wij gerechtigd rente wegens te late betaling te vorderen ten bedrage van minstens
8% boven de op dat moment van kracht zijnde basisrentevoet. De koper is echter
gerechtigd aan te tonen dat ons ten gevolge van de betalingsachterstand geen of een
wezenlijk geringere schade is berokkend.
De koper heeft alleen recht op schuldcompensatie als zijn tegenaanspraken van
rechtswege zijn vastgesteld, dan wel niet worden bestreden of door ons zijn erkend.
Ter uitoefening van een retentierecht is de koper in zoverre bevoegd als zijn
tegenaanspraak berust op dezelfde overeenkomst.
Wij zijn niet verplicht wissels of cheques te accepteren. In het geval wij in
uitzonderingsgevallen na voorafgaande overeenkomst cheques of wissels aannemen,
gebeurt dit slechts ter voldoening van openstaande schulden onder berekening van
disconto- en incassokosten die onmiddellijk contant door de klant voldaan dienen te
worden. De definitieve creditering van overschrijvingen en cheques geschiedt pas na
de inwisseling ervan. Het aannemen van cheques of wissels geschiedt zonder
prejudicie voor latere betalingsverplichtingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor het tijdig overleggen van, bezwaar maken tegen, informeren over en retourneren
van wissels bij het niet inwisselen ervan.
Wordt een wissel of cheque niet tijdig ingewisseld of een toegezegde betalingstermijn
overschreden, dan wordt het totaal van de op dat moment nog openstaande
vorderingen, ook die waarvoor uitstel is verleend en waarvoor wissels of cheques
gegeven zijn, onmiddellijk opeisbaar.

§ 4 Levering / Levertijd
1. Het begin van de door ons aangegeven levertijd veronderstelt de opheldering van alle
technische vragen. Door ons aangegeven leveringsafspraken zijn principieel
vrijblijvend en vertegenwoordigen slechts een te verwachten leveringstermijn.
2. Het in acht nemen van onze leveringsplicht veronderstelt verder de tijdige en
voorgeschreven vervulling van de verplichtingen van de koper, in het bijzonder het in
acht nemen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Verweer tegen niet
vervulde overeenkomsten blijft voorbehouden. Dit recht omvat ook de niet volledig
vervulde verplichtingen uit voorgaande leveringen.
3. Geraakt de koper in acceptatieachterstand of verzaakt hij andere
medewerkingsverplichtingen, dan zijn wij gerechtigd vergoeding te verlangen voor de
tot dan toe ontstane schade, inclusief eventuele bijkomende kosten. Verdere
aanspraken worden voorbehouden.
4. Voorzover de bepalingen van artikel 4.3 van kracht zijn, gaat het risico van een
onverhoopte teloorgang of verslechtering van de koopwaren op dat moment over op de
koper, waarmee deze in acceptatie- of schuldachterstand geraakt.
5. Indien het niet nakomen van de leveringstermijn veroorzaakt wordt door een hogere
macht zoals mobilisatie, oorlog, oproer of gebeurtenissen zoals staking of uitsluiting,
dan wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de gebeurtenissen die de
vertraging veroorzaakten, voorzover deze hindernissen aantoonbaar van niet te
veronachtzamen invloed zijn op de productie of aflevering. Dit geldt ook als deze
omstandigheden optreden bij toeleveranciers.
6. Deelleveringen zijn in redelijke omvang toelaatbaar.
7. Wij zijn voor het overige slechts aansprakelijk voor leveringsachterstanden voorzover
dat wettelijk is bepaald.
8. Wij zijn verder binnen het kader van wettelijke bepalingen aansprakelijk voorzover de
vertraagde levering is ontstaan door een ons toe te rekenen opzettelijke of op grove

nalatigheid berustende contractbreuk; de schuld van onze vertegenwoordigers of
plaatsvervangers is ons toe te rekenen.
9. Voorzover de leveringsvertraging slechts berust op een eenvoudige schuld en wij niet
dwingend aansprakelijk zijn voor dood, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, blijft
onze aansprakelijkheid zodanig beperkt dat de koper voor elke volledige week
vertraging 0,5%, doch in totaal ten hoogste 5% van de prijs kan verlangen voor dat
deel van de levering dat wegens de vertraging niet daadwerkelijk in gebruik genomen
kon worden. Dit is niet verbonden aan een omkering van de bewijslast in het nadeel
van de koper. Het wettelijke ontbindingsrecht van de kopers blijft onaangetast.
10. Verzendklaar gemelde goederen moeten door de opdrachtgever onverwijld, doch
uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na de melding, worden afgeroepen.
Indien er geen afroep komt, geeft dit ons het recht de goederen in voorraad te houden
en op risico van de opdrachtgever naar eigen goeddunken op te slaan en te
behandelen als waren zij af fabriek geleverd.
11. Wordt de verzending of levering van de goederen op verzoek of aansporing van de
opdrachtgever vertraagd, dan kunnen, beginnend vanaf een maand na melding van
gereedstaan van de goederen, voor elke begonnen maand opslagkosten ter grootte van
1% van het factuurbedrag berekend worden. De opslagkosten zijn gemaximeerd op
5% van het factuurbedrag, zij het dat wij ons het recht voorbehouden aantoonbaar
hogere opslagkosten in rekening te brengen.
12. De vervulling van onze verplichtingen conform het Duitse verpakkingsconvenant
hebben wij overgedragen aan een geautoriseerde instantie die voor de verwerking van
terug te nemen verpakkingen geschikte containers opstelt bij grote en kleine
afvalbronnen. Om- en verkoopverpakkingen worden door ons alleen via deze instantie
teruggenomen. Buiten het geldigheidsgebied van het verpakkingsconvenant nemen
wij geen enkele verpakking terug.
§ 5 Medewerkingsverplichtingen van onze klant
1. Medewerkingsprestaties van de klant die in het kader van de overeenkomst
uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn overeengekomen, worden geacht te zijn geleverd
zonder bijzondere vergoeding, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De koper is verplicht ons tijdig te informeren over alle feiten waaruit blijkt dat bij ons
voorradige voorraden en producten die wij met het oog op de ons gemelde
productiecapaciteit hebben klaargezet, niet of niet volledig gebruikt kunnen worden.
Blijven er restvoorraden over, dan neemt de koper deze in het geval van voortijdige
herziening van zijn beslissing over, evenals de eventueel ontstane vernietigingskosten.
Dit geldt ook voor producten waarvan wij bij onze toeleveranciers minimale
hoeveelheden moesten bestellen, voorzover wij de klant vooraf daarop gewezen
hadden.
3. De koper garandeert dat de door hem ter verwerking geleverde producten hiervoor
geschikt zijn. Wij zijn niet verplicht de door de koper geleverde producten te
onderzoeken op hun gesteldheid en geschiktheid voor verdere verwerking. In het
kader van onderhanden zijnde zakelijke betrekkingen, alsook indien een te bewerken
voorwerp eerder beproefd, getest en vrijgegeven is, is de koper verplicht ons uit eigen
beweging schriftelijk te informeren over elke productaanpassing. In het geval van
onderhanden zijnde verwerking van voorwerpen is de koper verder verplicht voor elke
aanpassing van de fabricageomstandigheden in zijn bedrijf, in het bijzonder bij de
vervanging van werktuigen en machines of bij de introductie van nieuwe
fabricageprocessen, de door ons te verwerken voorwerpen te onderzoeken op
afwijkingen en veranderingen en ons zulke aanpassingen en veranderingen
schriftelijk te melden.
4. Handleidingen van de koper, de materiaalkeuze of andere voorschriften die de koper
maakt, dienen wij niet op hun juistheid te hoeven onderzoeken.
5. De koper heeft verder complete instructies die hij verstrekt alsook de kwaliteit van de
aan ons voorgeschreven of ter beschikking gestelde materialen te onderzoeken op
naleving van de wettelijke en technische voorschriften.

6. Geraakt de koper na schriftelijke aanmaning ten aanzien van zijn bechikbaarheids- of
medewerkingsplicht in gebreke, dan komen ons de wettelijke rechten toe.
7. De terugname van goederen door ons behoeft een bijzondere schriftelijke
overeenkomst, voorzover wij niet wettelijk tot terugname verplicht zijn.
§ 6 Overdracht van risico
1. Voor zover niet anders blijkt uit de opdrachtbevestiging, is levering ‘af fabriek’
overeengekomen.
2. Het risico voor de levering gaat bij het verlaten van de goederen uit onze fabriek over
op de koper, of op zijn laatst bij de verzending van de levering resp. bij overhandiging
ervan aan de transporteur of vervoerder, en eveneens ook als er deelleveringen
plaatsvinden of als het transport bij wijze van uitzondering plaatsvindt op onze kosten
of met onze transportmiddelen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Wordt de verzending vertraagd ten gevolge van omstandigheden die de koper toe te
rekenen zijn, dan gaat het risico over op de koper met ingang van de melding dat de
goederen gereed staan.
4. Retourzendingen moeten op kosten van de koper naar onze fabriek verstuurd worden.
Elk risico berust in het geval van een retourzending bij de koper tot de producten
door onze fabriek zijn aangenomen.
5. Voor zover de koper dat wenst, zullen wij de levering door middel van een
transportverzekering veilig stellen; de daarmee gemoeide kosten zijn voor rekening
van de koper.
§ 7 Productfouten
Voor productfouten zijn wij als volgt aansprakelijk:
1. Alle onderdelen of diensten die binnen de verjaringstermijn - zonder rekening te
houden met de bedrijfsduur - een productfout vertonen, zijn naar onze keuze
kosteloos te repareren, opnieuw te leveren of opnieuw te produceren, voor zover de
oorzaak ervan reeds ten tijde van de risico-overdracht bestond.
2. De aansprakelijkheid voor productfouten verjaart na 12 maanden. Deze termijn
begint op het moment van risico-overdracht (Artikel 6).
3. De koper dient productfouten onverwijld schriftelijk bij ons te melden.
4. Bij melding van productfouten mogen betalingen door de koper achtergehouden
worden in een omvang die in een redelijke verhouding staat tot de geconstateerde
productfouten. De koper kan betalingen slechts achterhouden indien een productfout
is gemeld over welks rechtsgeldigheid geen twijfel bestaat. Werd de productfout ten
onrechte gemeld, dan zijn wij gerechtigd van de koper compensatie te verlangen voor
de door ons gemaakte kosten.
5. In eerste instantie dienen wij steeds in de gelegenheid gesteld te worden binnen een
redelijke termijn alsnog onze plichten te vervullen.
6. Slagen wij er niet in de gemaakte fout te herstellen, dan kan de koper – onder
voorbehoud van eventuele aanspraken op schadevergoeding – de overeenkomst
ontbinden of de vergoeding verlagen. Vergoeding van vergeefs gemaakte kosten kan de
koper slechts verlangen als ons de productfout is toe te rekenen op grond van opzet of
grove nalatigheid.
7. Er bestaat geen aanspraak op productfouten bij slechts onbeduidende afwijking van
de overeengekomen gesteldheid, bij slechts onbeduidende beïnvloeding van de
bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overdracht is
ontstaan door foutieve of slordige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte
bedrijfsmiddelen of ten gevolge van bijzondere invloeden van buitenaf die volgens de
overeenkomst niet verondersteld zijn, evenals bij niet reproduceerbare softwarefouten.
Indien door koper of derden ondeskundig veranderingen of reparaties zijn verricht,
dan bestaan daarvoor en voor de eruit voortvloeiende gevolgen eveneens geen
aanspraken op productfouten. Hetzelfde geldt voor zover onze gebruiks- en andere
aanwijzingen niet worden opgevolgd.

8. Aanspraken van de koper wegens voor de nalevering noodzakelijke kosten, in het
bijzonder transport-, weg-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voorzover
deze kosten hoger worden doordat de te leveren goederen later op een andere locatie
dan de vestiging van de koper bezorgd worden, tenzij deze verandering van locatie
overeenkomt met het normale gebruik.
9. Wettelijke verhaalsaanspraken van de koper jegens ons bestaan slechts in zoverre de
koper met zijn afnemers geen overeenkomsten gesloten heeft die de wettelijke
aanspraken op productfouten te boven gaan.
10. Voor aanspraken op schadevergoeding geldt Artikel 9. Verder gaande of andere dan in
dit Artikel of in Artikel 9 geregelde aanspraken wegens productfouten zijn uitgesloten.
§ 8 Industriële octrooi- en auteursrechten, eigendomsrecht
Voor zover niet anders is overeengekomen, zijn wij uitsluitend verplicht de levering in het
land van het afleveradres vrij van industriële octrooi- auteursrechten van derden (hierna
te noemen beschermingsrecht) te realiseren. Voor zover een derde jegens de koper een
rechtmatige aanspraak maakt wegens schending van het beschermingsrecht door een
door ons krachtens een overeenkomst uitgevoerde levering, zijn wij jegens de koper
binnen de in Artikel 7.2 bepaalde termijn als volgt aansprakelijk:
1. Wij zullen naar onze keuze en op onze kosten voor de betrokken leveringen ofwel een
gebruiksrecht bewerkstelligen, ofwel deze zodanig aanpassen dat het
beschermingsrecht niet geschonden wordt, ofwel deze vervangen. Is dit voor ons niet
binnen redelijke voorwaarden mogelijk, dan komen de koper de wettelijke
ontbindings- of minderingsrechten toe. Vergoeding voor vergeefs gemaakte kosten kan
de koper slechts verlangen als ons opzet of grove nalatigheid toe te rekenen valt. Onze
plicht tot het betalen van schadevergoeding is geregeld conform Artikel 9.
2. De hiervoor genoemde verplichtingen bestaan alleen voorzover de koper ons
onverwijld schriftelijk heeft geïnformeerd over de door derden geldend gemaakte
aanspraken, een schending niet erkent en ons alle verdedigingsmaatregelen
voorbehouden blijven. Staakt de koper het gebruik van de levering op grond van
schadevermindering of andere belangrijke redenen, dan is hij verplicht de derde erop
te wijzen dat het staken van het gebruik geen erkenning inhoudt van de schending
van het beschermingsrecht.
3. Aanspraken van de koper zijn uitgesloten voorzover de schending van het
beschermingsrecht aan hem toe te rekenen valt.
4. Aanspraken van de koper zijn verder uitgesloten voorzover de schending van het
beschermingsrecht veroorzaakt wordt door speciale eisen van de koper, door een voor
ons niet te voorziene toepassing of doordat de levering door koper is veranderd of
wordt ingezet samen met niet door ons geleverde producten.
5. In het geval van schending van het beschermingsrecht gelden voor de in Artikel 8.1
geregelde aanspraken van de koper de ter zake doende bepalingen uit de Artikelen 7.4,
7.5 en 7.9.
6. Verder strekkende aanspraken of andere dan de in dit Artikel 8 geregelde aanspraken
van de koper jegens ons of onze plaatsvervanger wegens eigendomsrechten zijn
uitgesloten.
§ 9 Algemene aansprakelijkheid
1. Aanspraken van de koper op schadevergoeding – ongeacht de rechtsgrond van de
geldend gemaakte aanspraak – zijn uitgesloten.
2. Uitzonderingen hierop zijn:
a) Schade wegens schending van wezenlijke overeenkomstsplichten (kardinale
plichten). In het geval van eenvoudige nalatigheid blijft de aansprakelijkheid voor
schadevergoeding echter beperkt tot de te voorziene, typisch optredende schade.
b) Schade voortvloeiend uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid, als de
plichtsverzaking ons is toe te rekenen.

c) Voor overige schaden die berusten op opzet of grof nalatige plichtsverzaking,
waarbij onze plichtsverzaking gelijk is gesteld met die van onze wettelijke
vertegenwoordiger of plaatsvervanger.
d) Schadevergoeding wegens onbekwaamheid of onvermogen.
3. Voorgaande regelingen leiden niet tot een omkering van de bewijslast ten nadele van
de koper.
4. De aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswetgeving blijft
onaangetast.
5. Voor zover de aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens ons is uitgesloten of
beperkt, geldt dit ook met het oog op de persoonlijke aansprakelijkheid voor
schadevergoeding van onze medewerkers, handelsvertegenwoordigers en
plaatsvervangers.
§ 10 Eigendomsvoorbehoud
1. De voorwerpen van de leveringen (voorbehoudsgoederen) blijven ons eigendom tot de
koper alle aanspraken die wij in het kader van de zakelijke overeenkomst op hem
hebben, volledig heeft voldaan. Voor zover de waarde van alle zekerheidsrechten die
ons jegens de koper toekomen meer dan 10% hoger is dan het totaal van alle
verzekerde aanspraken, zullen wij op verzoek van koper het overeenkomstig deel van
de zekerheidsrechten vrijgeven.
2. Gedurende het bestaan van een eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden de
goederen te verpanden of tot zekerheid over te dragen aan derden en is doorverkoop
alleen toegestaan aan wederverkopers in het normale zakelijke verkeer en alleen
onder het beding dat de wederverkoper door zijn klant betaald wordt of het
voorbehoud maakt dat het eigendom pas op de klant overgaat zodra deze aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3. Bij verpanding, inbeslagname of andere terbeschikkingstelling of ingreep van derden
dient de koper ons onverwijld te informeren zodat wij een klacht krachtens de
paragraaf 771 ZPO kunnen indienen. Voor zover de derde niet in staat is ons de
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een klacht krachtens de paragraaf
771 ZPO te vergoeden, is de koper aansprakelijk voor de voor ons ontstane derving.
4. De koper is verplicht de koopwaren zorgvuldig te behandelen; in het bijzonder is hij
verplicht deze op eigen kosten toereikend op nieuwwaardebasis te verzekeren tegen
brand-, water- en diefstalschade. Voor zover onderhouds- en
inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, moet de koper deze tijdig op eigen kosten
uitvoeren.
5. Bij plichtsverzaking door de koper, en in het bijzonder bij betalingsachterstand, zijn
wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de goederen terug te nemen; de koper
is verplicht deze af te staan. De terugname resp. uitoefening van het
eigendomsvoorbehoud vereist geen terugtreden van de leverancier; deze handelingen
of een verpanding van de voorbehoudsgoederen door ons betekent geen ontbinding
van de overeenkomst, tenzij wij dit uitdrukkelijk hebben verklaard.
6. Heeft de koper de koopwaar in een normale zakelijke verhouding doorverkocht, dan
draagt hij ons alle vorderingen over ter hoogte van het eindbedrag van alle facturen
(inclusief BTW) die hij in het kader van de wederverkoop heeft uitgebracht aan zijn
afnemers of derden, en wel ongeacht of de koopwaar zonder of na bewerking
doorverkocht is. Ter inning van deze vordering blijft de koper ook na de
vorderingsoverdracht gemachtigd. Onze bevoegdheid de vordering zelf te innen, blijft
hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons echter de vordering niet te innen zolang de
koper zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet in
betalingsachterstand geraakt en er in het bijzonder geen aanvraag voor faillissement
of uitstel van betaling is ingediend. Is dit wel het geval, dan kunnen wij verlangen dat
de koper ons de gecedeerde vorderingen en hun debiteuren bekendmaakt, alle voor de
inning vereiste gegevens overlegt, de daarbij behorende stukken overhandigt en de
debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de cessie.

7. De verwerking of omvorming van de koopwaar door de koper wordt steeds voor ons
uitgevoerd. Wordt de koopwaar verwerkt met andere, niet aan ons toebehorende
voorwerpen, dan verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding
van de waarde van de koopwaar (factuureindbedrag inclusief BTW) tot die van de
andere verwerkte voorwerpen ten tijde van de verwerking. Voor de door verwerking
ontstane zaak geldt verder hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde
koopwaar.
8. Wordt de koopwaar op een onscheidbare wijze vermengd met andere, niet aan ons
toebehorende voorwerpen, dan verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak
in verhouding van de waarde van de koopwaar (factuureindbedrag inclusief BTW) tot
die van de andere ermee vermengde voorwerpen ten tijde van de vermenging.
Geschiedt de vermenging zodanig dat de zaak van de koper als hoofdaandeel te
beschouwen is, dan geldt als overeengekomen dat de koper ons naar rato het medeeigendom overdraagt. De koper behoudt het zo ontstane alleen- of mede-eigendom
voor ons.
§ 11 Plaats van handeling, bevoegde rechter, toepasselijk recht
1. Voor de uitoefening van alle rechten en plichten voortvloeiende uit onze leveringen en
diensten kiezen beide partijen de vestigingsplaats van onze onderneming als plaats
van handeling.
2. Geschillen in het zakelijke verkeer met ondernemers zullen worden voorgelegd aan de
rechter die bevoegd is in onze plaats van vestiging.
3. Op al onze overeenkomsten is het recht der Bundesreplublik Deutschland van
toepassing. Toepassing van het UN-koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
4. Door de koper aangeleverde gegevens worden, voor zover dat door de Duitse
privacywetgeving is toegestaan, in elektronische vorm opgeslagen en verwerkt.
5. Zouden individuele bepalingen in de overeenkomst met de koper, inclusief deze
Algemene Voorwaarden of andere onderdelen geheel of gedeeltelijk onwerkzaam zijn of
worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De geheel of
gedeeltelijk onwerkzame regeling wordt dan geacht te zijn vervangen door een regeling
waarvan het economische resultaat die van de onwerkzame regeling het dichtst
benadert. In het geval van een hiaat geldt dit overeenkomstig.
Bij geschillen is de Duitse tekst bepalend voor deze overeenkomst.

