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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Artikel 1.
Toepasselijkheid
1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop, aannemings- en andere
overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, betreffende alle door Volker Stevin Materieel bv verder te
noemen – VSM – aangeboden, verkochte, vervaardigde zaken met bijbehorende onderdelen en op de door
VSM verrichte, respectievelijk te verrichten reparatie(s)
en andere werkzaamheden.
1.2.

1.3.

Waar hierna van “verkoper” respectievelijk “koper”
wordt gesproken, wordt hieronder verstaan dan wel
mede verstaan VSM als aanbieder, verkoper, aannemer, uitvoerder, leverancier, reparateur of in welke
andere hoedanigheid dan ook; respectievelijk de koper, de opdrachtgever, de ontvanger en ieder ander
die medecontractant van VSM is.
Waar hierna van ‘verkoop’ respectievelijk ‘koop’ wordt
gesproken, kan iedere in lid 1 van dit artikel bedoelde
overeenkomst daaronder worden verstaan.

dat ons reeds bekende toekomstige prijswijzigingen bij
de offerte en in de bevestiging moeten worden vermeld. Alle vermelde of genoemde prijzen zijn exclusief
omzetbelasting.
4.2.

Artikel 5.
Leveringstijden: overmacht
5.1.
De leveringstijd vangt aan op de in de bevestiging
vermelde datum van levering. Indien tussentijds wijzigingen in een koop worden aangebracht of de uitvoering van de opdracht door koper wordt opgeschort,
wordt de leveringstijd met de duur van de door deze
wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de
opschorting, verlengd.
5.2.

De in de offertes, bevestigingen en contracten genoemde leveringstermijnen zijn bindend tenzij verkoper zich kan beroepen op overmacht.

5.3.

Onder overmacht worden ten deze en worden in het
algemeen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst verstaan en begrepen alle omstandigheden,
waardoor naar regels van goede trouw en redelijkheid
nakoming – in het kader van dit artikel tijdige nakoming
– van deze overeenkomst of een onderdeel daarvan
niet kan worden gevergd. Als overmacht zal ondermeer gelden oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand,
ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoringen en
inkrimping van de productie, gebrek aan grondstoffen
of verpakkingsmaterialen, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van de invoer of andere bepalingen van overheidswege, alles
ongeacht of deze omstandigheden zich voordoen in
ons eigen bedrijf, dan wel in enig ander bedrijf, dat
door ons bij de uitvoering van de overeenkomst direct
of indirect betrokken is.

5.4.

Indien zich overmacht voordoet, zal verkoper dit aan
koper berichten onder opgave van de reden en van de
vermoedelijke duur van de overmachtstoestand. De
tijd van levering zal met de tijdsduur van de vertraging
door overmacht worden verlengd, c.q. de overeenkomst respectievelijk het niet uitgevoerde deel daarvan
zal door verkoper worden geannuleerd, een en ander
ter keuze van verkoper.

5.5.

Overschrijding van de leveringstermijn ten gevolge van
overmacht geeft koper geen recht de overeenkomst
ontbonden te verklaren dan wel schadevergoeding te
vorderen.

5.6.

Indien verkoper zich ten aanzien van de overschrijding
van de tijd van levering niet op overmacht kan beroepen, verliest hij het recht zijn prijzen te verhogen als
bedoeld in artikel 4 lid 1.

5.7.

Indien verkoper zich ten aanzien van de overschrijding
van de tijd van levering niet op overmacht kan beroepen, heeft koper het recht nakoming te vorderen, een
en ander echter niet dan nadat hij verkoper per exploot
of aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld,
waarbij koper aan verkoper een redelijke termijn zal
moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te
voldoen. Koper is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 2.
Aanbieding
2.1.
Elke van verkoper uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
2.2.

Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale
werkuren.

2.3.

Mondelinge toezeggingen binden verkoper niet dan
nadat en voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2.4.

Door verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en
dergelijke blijven diens eigendom en mogen zonder
diens schriftelijke toestemming niet gekopieerd of aan
derden ter hand gesteld worden, terwijl ze op zijn verzoek onmiddellijk aan hem moeten worden teruggezonden.

Artikel 3.
Totstandkoming overeenkomst
3.1.
a. Indien de aanbieding van verkoper wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst tot stand op de
dag van ondertekening van het contract dan wel
de dag dat verkoper de schriftelijke opdrachtbevestiging verzendt.
b. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken
of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd en
koper hiertegen niet binnen acht werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
3.2.

3.3.

Verkoper is bevoegd om door hem verricht meerwerk
afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor
in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Als
meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door verkoper
tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in
het contract of op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk
vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of
de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde
werkzaamheden
wordt
gepresteerd.
De toepasselijkheid van het in titel 12 ‘Aanneming van
werk’ van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Voor de berekening van meerwerk zijn de in artikel 4
gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4.
Prijzen
4.1.
De prijzen van verkoper zijn gebaseerd op het tijdens
de offertedatum geldende totale kostenniveau. In dit
geval van wijziging van een of meer van de factoren,
die tot dit niveau leiden, kan de offerte dienovereenkomstig worden gewijzigd met dien verstande echter,

Indien de uitvoering van de order op verzoek van
koper of door het uitblijven van gegevens of instructies
of andere bij koper liggende oorzaken wordt vertraagd,
dan kunnen alle prijzen van verkoper worden verhoogd
met de extra kosten, waaronder renteverlies, die hierdoor voor verkoper ontstaan.

Artikel 6.
Risico in verband met levering
6.1.
Bij levering af fabriek/magazijn reizen de zaken voor
rekening en risico van koper. De wijze van transport,

verpakking enz. wordt alsdan, indien geen nadere
aanwijzingen door koper aan verkoper zijn gegeven,
door verkoper als goed huisvader bepaald, zonder dat
hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
6.2.

6.3.

Tot het tijdstip van levering en in ontvangstneming,
respectievelijk – voor zover de aard van de overeenkomst zulks medebrengt – het tijdstip van inbedrijfstelling, zijn de zaken voor rekening en risico van verkoper.
Koper wordt geacht zich te hebben verzekerd tegen de
risico’s, die voor hem uit voorgaande leden van dit artikel voortvloeien.

Artikel 10.
Betaling en eigendomsvoorbehoud
10.1. Betalingen van de aan verkoper verschuldigde bedragen zullen op nader overeen te komen wijze geschieden.
10.2.

Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening
geschieden ten kantore van verkoper of op een door
deze aan te wijzen bank- of girorekening.

10.3.

Gedurende de overmachtsduur wordt de betaling der
termijnen geschorst.

10.4.

Indien koper niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en is koper, zonder enige
ingebrekestelling, met ingang van de dag waarop de
betalingstermijn verstreken is, over het uitstaande bedrag een rente van 1% per maand, of per gedeelte van
een maand verschuldigd tot de dag van betaling; onverminderd verkoper eveneens toekomende rechten,
waaronder het recht om alle ten behoeve van de incasso gemaakte kosten op koper te verhalen.

10.5.

Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over risico, speciaal over het overgaan van
risico op koper is bepaald, behoudt verkoper de eigendom van de voor geleverde zaak tot zekerheid voor de
voldoening van het hem ter zake toekomende. Koper
zal mitsdien, zolang geen voldoening als omschreven
heeft plaatsgehad, de hem geleverde zaak op generlei
wijze mogen vervreemden, in consignatie of pand geven of buiten Nederlands grondgebied brengen. Koper
zal echter gedurende periode hier bedoeld het risico
voor alle directe of indirecte schade – die aan of door
de zaken door welke oorzaak ook ontstaat – dragen;
hij wordt geacht zich dienaangaande te verzekeren.

Artikel 7.
Montage, demontage en reparatie
7.1.
Alle montage-, installatie- en opstellingswerkzaamheden – hierna te noemen ‘montage’ – zijn voor risico en
rekening van koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2.

7.3.

Indien montage voor rekening van verkoper geschiedt,
is het volgende van toepassing:
a. Koper zal alle hulp verlenen die redelijkerwijs verlangd kan worden zoals ondermeer het ter beschikking stellen van hijs- en transportmateriaal/-materieel
en andere montagematerialen/-materieel.
b. Koper zal daartoe aan degenen, die namens verkoper bij de montage betrokken zijn – hierna te noemen “monteurs” – kosteloos hulpkrachten, brandstof,
smeerstoffen, elektrische energie, water enz. ter beschikking stellen.
Niet tot de montage behoren – en eveneens voor
rekening en risico van koper zijn – alle bijwerkzaamheden en wel in het bijzonder alle elektriciens-, en loodgieterswerkzaamheden en alle grond-,
metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en verder
alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard.

7.4.

Koper is tegenover verkoper verantwoordelijk voor
juiste uitvoering van de in lid 3 van dit artikel bedoelde
werkzaamheden.

7.5.

Koper zal door de monteurs ingevulde tijdbrieven
aftekenen.

7.6.

Er mag van de monteurs zonder toestemming van
verkoper niet worden gevergd, dat zij langer dan of
buiten de normale werktijd werken.

7.7.

Bij tijdverlies veroorzaakt o.a. door onwerkbaar weer,
wordt zodanig verlenging van de levertijd toegestaan
als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

7.8.

Voor demontage en reparatie vindt het bepaalde in dit
artikel overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.
Levering, inbedrijfstelling en aanvaarding
8.1.
Machines en installaties zullen geleverd en in bedrijf
worden gesteld onder toezicht en verantwoordelijkheid
van verkoper en voor rekening van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2.

Het in artikel 7 lid 2 bepaalde is verder van toepassing.

8.3.

Koper moet in gelegenheid worden gesteld de montage, levering respectievelijk inbedrijfstelling te controleren.

Artikel 9.
Instructie
9.1.
Indien koper één of meer monteurs na de bedrijfsstelling en na de in meergenoemde bevestiging vermelde
periode van instructie voor controle of instructie wenst
te houden, of later nog eens één of meer monteurs
voor het inspecteren der zaken of voor instructie verlangt, dan worden zijn (hun) loon-, reis- en verblijfskosten door verkoper aan koper in rekening gebracht

Artikel 11.
Wettelijke voorschriften
11.1. De zaken zullen voldoen aan de in Nederland met
betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de
dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende of ons reeds bekend zijnde toekomstige wettelijke
voorschriften.
Artikel 12.
Handleiding
12.1. Verkoper zal koper inlichten en gegevens verstrekken
omtrent
constructie, behandeling enz. van machines en installaties. Daartoe zal hij koper zonodig instructieboeken en dergelijke ter beschikking stellen.
Artikel 13.
Garantie
13.1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat verkoper in voor deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde zaken,
gebruikte materialen, vervangen onderdelen en voor
de behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden gedurende een termijn van maximaal zes maanden of
zoveel korter verkoper bij zijn toeleverancier voor het
geleverde garantie geniet, nadat zaken zijn geleverd,
respectievelijk in bedrijf gesteld of de werkzaamheden
zijn verricht en wel zodanig, dat alle gebreken waarvan
koper aan verkoper binnen de overeengekomen termijn, doch direct na het bekend worden van het gebrek, schriftelijk kennis geeft, door verkoper ten spoedigste kosteloos zullen worden hersteld. De gebreken
dienen een direct gevolg te zijn van een onjuistheid in
de door verkoper geleverde constructie, gebrekkige
afwerking of gebruik van slecht materiaal.
13.2.

Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken of storingen, geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling door koper of diens
personeel of door hem aangewezen derden. Verkoper
is evenmin aansprakelijk, indien de zaak voor andere
dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of indien de bedieningsvoorschriften niet zijn nagekomen.

13.3.

Mocht koper gedurende de garantietermijn eventueel
herstellingen of veranderingen zonder voorgaande

toestemming van verkoper verrichten of door andere
laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen
voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van verkoper. Koper heeft niet het recht betaling te
weigeren op grond dat verkoper zijn garantieverplichtingen niet of nog niet ten volle is nagekomen.
13.4.

Verkoper is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd uitsluitend de desbetreffende onderdelen te vervangen en te monteren of te repareren c.q.
de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Koper is niet gerechtigd tot terugzending van onderdelen van zaken anders dan na
schriftelijke toestemming van verkoper. De vervangen
onderdelen blijven, respectievelijk worden, eigendom
van verkoper en worden na verkregen toestemming
van verkoper voor zijn rekening en risico teruggezonden.

Artikel 14.
Aansprakelijkheid en risico
14.1. De verplichtingen en aansprakelijkheid van verkoper
zijn beperkt tot de garantieverplichting, als hierboven
omschreven. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor
enige indirecte schade als bijvoorbeeld van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook, of
door ter zake in zijn dienst zijnd personeel toegebracht
aan zaken en personen welke of wie ook. Het in dit lid
gestelde geldt onverminderd het bepaalde in de artikelen 5, 6 en 7 van deze algemene leveringsvoorwaarden. Voor alle schade en kosten als ten deze bedoeld,
is koper aansprakelijk.
Artikel 15.
Octrooien enz.
15.1. Verkoper vrijwaart koper tegen inbreuk op octrooien of
soortgelijke rechten van derden.
15.2.

Ingeval echter van verkoop en/of montage op grond
van tekeningen, modellen of andere wijzigingen, in
ruimste zin genomen, van koper ontvangen draagt deze de volle verantwoordelijkheid, dat door verkoop
en/of montage van de desbetreffende zaak geen merk,
octrooi of soortgelijk recht van derden wordt aangetast.
Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de verkoop en/of montage bezwaar maakt, zal
verkoper gerechtigd zijn terstond zijn werkzaamheden
terzake te staken, en hij zal verplicht zijn daarvan onverwijld kennis te geven aan koper, terwijl hij gerechtigd zal zijn van deze schadevergoeding te vorderen,
zonder dat verkoper zijnerzijds jegens koper tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn. Koper zal verkoper terzake van aanspraken van derden als hier bedoeld ten volle vrijwaren.

15.3.

Ontwerpen, ideeën, tekeningen gemaakt door of in
opdracht van VSM blijven te allen tijde haar eigendom.
De toegepaste technologie zal door koper niet t.b.v.
derden worden aangewend.

Artikel 16.
Ontbinding door verkoper
16.1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet
aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht om zonder
sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de met koper gesloten overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
16.2.

Koper is in geval van deze ontbonden verklaring verplicht verkoper volledig schadeloos te stellen, en, indien verkoper daartoe zich bereid verklaart of dit eist,
reeds geleverde en onbeschadigde zaken terug te
zenden, tegen verkopers kostprijs (door verkoper aan
te geven).

16.3.

Het bovenomschreven recht laat onverlet het recht van
verkoper om de uitvoering der overeenkomst op te
schorten en direct volledig betaling te vorderen van al

hetgeen koper ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden.
Artikel 17.
Toepasselijk recht
17.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands
recht.
Artikel 18.
Geschillen
18.1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing
zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten,
die een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst,
zullen uitsluitend aan de gewone rechter worden voorgelegd.

Vastgesteld te Dordrecht, januari 2005 en gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Rotterdam.

