Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Schroeder-Ankers B.V. (leverancier), gevestigd aan de Helmkamp 40, 7091 HR Dinxperlo,
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen op 2 april 2008 onder nummer 18/2008.
Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle
overeenkomsten met leverancier, ongeacht de soort overeenkomst.
1.2 De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van (mogelijke) contractspartijen of derden zijn nimmer
van toepassing op aanbiedingen van of overeenkomsten met leverancier, behoudens voor zover leverancier
middels een tot vertegenwoordiging bevoegde persoon de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden
schriftelijk heeft aanvaard.
1.3 Voor zover (onderdelen van) artikelen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig zouden
zijn of vernietigd worden, gelden de overige (onderdelen van) artikelen onverkort.
Artikel 2. Aanbod en overeenkomst
2.1 Elk aanbod van leverancier is vrijblijvend, behoudens voor zover schriftelijk namens leverancier verklaard is
dat een aanbod niet vrijblijvend is. Uitingen op de website van leverancier met betrekking tot te verkopen
zaken gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en binden leverancier niet.
2.2 Overeenkomsten met leverancier komen slechts op de navolgende wijzen tot stand:
 ondertekening door leverancier en contractspartij van een door leverancier opgestelde schriftelijke
overeenkomst;
 onvoorwaardelijke schriftelijke aanvaarding door een contractspartij van een aanbod van leverancier;
 schriftelijke vastlegging door leverancier van met een contractspartij gemaakte afspraken.
Wijzigingen of aanvullingen op een overeenkomst zijn slechts van kracht wanneer deze schriftelijk tussen
leverancier en de contractspartij zijn overeengekomen.
2.3 Een overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van tijdige en correcte levering door
de leverancier van leverancier, tenzij leverancier zelf niet tijdig de door de contractspartij gekochte zaken
heeft besteld.
2.4 De van een aanbod, overeenkomst of advies deel uitmakende tekeningen, berekeningen, bijlagen,
productbeschrijvingen, beschikbaarheidsgegevens, maten, specificaties en technische gegevens gelden als
een aanduiding bij benadering en binden leverancier niet, ongeacht op welke wijze gegevens ter kennis
komen van de (mogelijke) contractspartij.
2.5 Mondelinge toezeggingen door medewerkers van leverancier binden leverancier slechts voor zover deze
door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
2.6 Slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier kan annulering van een gesloten
overeenkomst door de contractspartij plaatsvinden. Voor zover leverancier een annulering aanvaardt is de
contractspartij gehouden aan de leverancier een schadevergoeding te voldoen van minimaal 25% van de
contractsom, onverminderd het recht van de leverancier op volledige vergoeding van schade.
2.7 Leverancier is gerechtigd 10% meer of minder te leveren dan overeengekomen. Voor zover meer geleverd
wordt dan overeengekomen is de contractspartij gehouden ook het meerdere te betalen.
Artikel 3. Prijzen
3.1 Door leverancier in een aanbod of overeenkomst vermelde prijzen zijn af fabriek, exclusief b.t.w.,
verzekerings-, transport- en verpakkingskosten en exclusief heffingen van overheidswege.
3.2 Wanneer na het tot stand komen van een overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren een
verhoging ondergaan, ongeacht of zulks voorzienbaar was ten tijde van het aanbod, is leverancier
gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Wanneer leverancier de prijs verhoogd wordt binnen drie
maanden na het tot stand komen van een overeenkomst, heeft contractspartij recht de overeenkomst gelet
op de prijsverhoging te ontbinden.
3.3 Aan een (mogelijke) contractspartij ter beschikking gestelde monsters kunnen door leverancier aan de
contractspartij worden doorbelast.
3.4 (Voor gebruik) meegeleverd gereedschap blijft eigendom van leverancier, ook al wordt daarvoor een
vergoeding in rekening gebracht.
Artikel 4. Betaling
4.1 De contractspartij is gehouden binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen.
4.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat bij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, danwel bij
levering door de contractspartij wordt betaald. Leverancier is daarnaast gerechtigd naar mate van het
plaatsvinden van leveringen, deelfacturen te versturen welke door de contractspartij tijdig voldaan behoren
te worden. Leverancier is gerechtigd levering van gekochte zaken op te schorten tot de contractspartij
vooruit heeft betaald of naar het oordeel van de leverancier voldoende zekerheid gesteld heeft.
4.3 De contractspartij is niet gerechtigd tegenvorderingen te verrekeningen met vorderingen van leverancier op
de contractspartij. Voorts is de contractspartij niet gerechtigd (betalings-)-verbintenissen op te schorten
ongeacht de reden.
4.4 Bij overschrijding door de contractspartij tijdig aan een (betalings-)verbintenis te voldoen is de contractspartij
aan leverancier zonder dat nader ingebrekestelling vereist is rente verschuldigd van 1% per maand waarbij
een gedeelte van een maand als een gehele maand geldt.
4.5 Kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de contracts-partij.
Buitengerechtelijke kosten bedragen 10% van het totale openstaande bedrag met een minimum van €
300,00 exclusief b.t.w. per factuur.
4.6 Betalingen aan leverancier strekken in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens op de rente en
vervolgens op de oudste openstaande factuur.
Artikel 5. Levering en risico-overgang
5.1 Met leverancier overeengekomen levertijden gelden tussen partijen als een termijn van levering bij
benadering, niet als een fatale termijn. De levertijd start niet eerder dan nadat alle technische en overige
vragen van leverancier aan de contractspartij met betrekking tot de leveringen door de contractspartij
genoegzaam zijn beantwoord.
5.2 Zaken gelden als geleverd wanneer, zulks ter keuze van leverancier, wanneer leverancier de contractspartij
ervan in kennis gesteld heeft dat de zaken gereed zijn voor verzending of transport, dan wel wanneer zij of
de belangrijkste onderdelen daarvan arriveren op de plaats van bezorging.
5.3 De levertijd van leverancier wordt verlengd met de duur van vertraging aan de zijde van de contractspartij in
de nakoming van diens verbintenissen uit een overeenkomst of eerder gesloten overeenkomsten.
5.4 Vanaf het tijdstip van levering gaat het risico ten aanzien van te leveren zaken over op de contractspartij. De
contractspartij aanvaardt dat leverancier nimmer aansprakelijk is voor schade aan geleverde zaken vanaf
het tijdstip van levering ongeacht dat de contractspartij de zaken op dat tijdstip in ontvangst heeft genomen.
De contractspartij aanvaardt eveneens dat leverancier nimmer aansprakelijk is voor schade aan geleverde
zaken of personen ontstaan tijdens dan wel als gevolg van het laden of lossen van zaken dan wel schade
veroorzaakt op de plaats waar de zaken door of namens leverancier zijn bezorgd.
5.5 Voor zover de contractspartij in gebreke blijft om mee te werken in het ontvangst nemen van zaken kan
leverancier afleveren op een nader door haar te bepalen tijdstip, tegen nader door leverancier aan de
contractspartij kenbaar te maken voorwaarden. De contractspartij is gehouden de kosten van leverancier te
vergoeden verbandhoudend met het niet in ontvangst nemen van zaken, waaronder opslagkosten en
aanvullende transportkosten.
5.6 Leverancier is steeds gerechtigd een overeenkomst middels deelleveringen uit te voeren.
5.7 Overschrijding van de levertijd door leverancier geeft de contractspartij geen recht op schade-vergoeding,
ontbinding of opschorting van de eigen verbintenissen uit de overeenkomst of eerdere overeenkomsten.

Artikel 6. Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan bedrijfsstoringen bij leverancier, stakingen bij leverancier, haar
leveranciers of transporteurs, storingen, waaronder filevorming ongeacht de oorzaak, overheidsmaatregelen,
het achterwege blijven van of vertraging bij leveringen aan leverancier, brand, waterschade, storingen in de
levering van energie dan wel storingen in communicatiemiddelen, storingen in hard- en software en
vernieling aan eigen-dommen van leverancier, in- of uitvoerbelemmeringen, alsmede diefstal.
6.2 Leverancier is gerechtigd de uitvoering van een verbintenis uit een overeenkomst voor de duur van de
verhindering op te schorten.
6.3 Voor zover na afloop van een tijdelijke verhindering in de zin van de wet dan wel in de zin van artikel 6.1
verdere nakoming van een overeenkomst op de leverancier een onredelijk zware last legt, zulks ter bepaling
van leverancier, is leverancier gerechtigd een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat
de contractspartij aanspraak kan maken op schade-vergoeding.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Leverancier behoudt de eigendom van alle te leveren en geleverde zaken, alsmede in bruikleen gegeven
zaken zolang de contractspartij niet de volledige prijs heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich
naast de hoofdsom mede uit over vorderingen tot schade-vergoeding en rente.
7.2 Voor zover de contractspartij tekort komt in de nakoming van een verbintenis jegens leverancier is
leverancier gerechtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de zaken die eigendom van leverancier zijn
gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. De contractspartij is aansprakelijk voor
alle kosten die leverancier dient te maken om het eigendomsvoorbehoud te kunnen uitoefenen waaronder
maar niet beperkt tot transportkosten, kosten van opslag en vernietigingskosten.
7.3 Zolang de eigendom van de door leverancier verkochte zaken niet is overgegaan op de contractspartij
verbindt de contractspartij zich jegens leverancier de zaken afgescheiden en zorgvuldig te bewaken.
7.4 De contractspartij machtigt leverancier om alle aan de contractspartij toebehorende dan wel gehuurde dan
wel in gebruik zijnde percelen en panden te betreden om de rechten verbonden aan het
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.
7.5 Bij beslaglegging op zaken die eigendom van leverancier zijn gebleven, dient de contractspartij leverancier
direct van de beslaglegging in kennis te stellen, alsmede de beslaglegger er schriftelijk van in kennis te
stellen dat de beslagen zaken aan leverancier in eigendom behoren.
Artikel 8. Controleplicht en reclames
8.1 De contractspartij is gehouden op het tijdstip waarop zaken worden geleverd deze te controleren op
tekortkomingen in ondermeer kwantiteit of kwaliteit.
8.2 De contractspartij is gehouden reclames schriftelijk in te dienen binnen 14 dagen na levering. Na het
verstrijken van de hiervoor vermelde termijn valt het recht van de contractspartij om zich op enig gebrek of
onjuistheid in de geleverde zaken te beroepen, behoudens voor zover een garantie als bedoeld in artikel 9 is
verleend.
8.3 Het is contractspartij verboden zaken waarover wordt gereclameerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van leverancier aan leverancier te retourneren. Het verlenen van toestemming tot
retourzending door leverancier althans het terugnemen van zaken houdt geen erkenning door leverancier in
ten aanzien van de reclame. De retourzending door de contractspartij aan leverancier ongeacht of
leverancier daarvoor toestemming heeft verleend vindt plaats op kosten en voor rekening en risico van de
contractspartij.
8.4 Leverancier wordt door de contractspartij op straffe van verval van het recht te reclameren in de gelegenheid
gesteld op een door leverancier te bepalen wijze en tijdstip de zaken waarover gereclameerd wordt te
controleren.
8.5 Lopende een reclamatie is de contractspartij niet gerechtigd zijn (betalings-)verplichting jegens leverancier
op te schorten.
Artikel 9. Garantie
9.1 Leverancier staat in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van geleverde zaken. Dit betekent dat
geleverde zaken welke gebreken vertonen kosteloos door leverancier worden hersteld, voor zover de
contractspartij aantoont dat deze gebreken binnen zes maanden na levering zijn ontstaan en deze gebreken
het direct gevolg zijn van onjuistheid of ondeugdelijkheid in de gebruikte materialen.
9.2 Indien de contractspartij gedurende de termijn van garantie reparaties of veranderingen aan de geleverde
zaken verricht of de geleverde zaken verwerkt of bewerkt is leverancier nimmer gehouden enige
garantieverplichting jegens de contractspartij na te komen.
9.3 Garantieverlening geldt slechts jegens de contractspartij zelf, niet jegens derden.
9.4 De garantieverplichting van leverancier zal ongeacht hetgeen overigens in deze algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden is opgenomen nimmer verder strekken dan de garantie-verplichtingen welke de
leverancier van haar eigen leverancier verkrijgt.
Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor geleden of te lijden schade door een contractspartij of derden die
al dan niet tot de contractspartij in rechtsverhouding staan, tenzij de geleden schade het rechtstreeks gevolg
is van grove schuld of opzet van leverancier of door haar ingeschakelde derden.
10.2 In aanvulling op hetgeen hiervoor in art. 10.1 is bepaald, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot
nakoming van hetgeen waartoe leverancier zich heeft verbonden op grond van de garantiebepalingen.
10.3 Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden aanvaardt de
contractspartij dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waarvoor leverancier verzekerd is,
voor zover de schade door de verzekeraar van leverancier wordt uitgekeerd. Voor zover de verzekeraar niet
tot uitkering overgaat, is leverancier nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan
waarvoor de zaken zijn geleverd waarop de aansprakelijkheid berust.
10.4 Ongeacht hetgeen hiervoor in art. 10.1-10.3 is bepaald komt voor vergoeding nimmer in aanmerking door de
contractspartij dan wel derden geleden gevolgschade, bedrijfsschade, letselschade, schade door
bedrijfsstoring, derven van inkomsten of schade veroorzaakt door leverancier ingeschakelde derden, dan
wel schade als gevolg van een ander gebruik van geleverde zaken, dan waarvoor de zaken zijn bestemd.
10.5 De contractspartij van leverancier aanvaardt dat beperkingen van aansprakelijkheid zoals vastgelegd in
deze algemene voorwaarden tevens door werknemers van leverancier of door haar ingeschakelde derden
jegens contractspartij kunnen worden ingeroepen.
10.6 De contractspartij is gehouden zichzelf adequaat te verzekeren tegen schade in de ruimste zin des woords
die het gevolg is of kan zijn van door leverancier (in bruikleen) geleverde zaken of diensten, een en ander
ongeacht of leverancier zelf een verzekering tegen aansprakelijkheid heeft gesloten.
10.7 Jegens de contractspartij of derden is leverancier nimmer aansprakelijk voor fouten in door haar verstrekte
tekeningen, berekeningen, bijlagen, productbeschrijvingen, beschikbaarheids-gegevens, maten,
specificaties en technische gegevens.
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten met en elk aanbod van leverancier en daaruit voortvloeiende geschillen is met
uitsluiting van het recht van andere staten en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag Nederlands recht
van toepassing.
11.2 Geschillen met leverancier zullen te allen tijde aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het
arrondissement Zutphen. Voor zover een geschil behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbank, Sector
Kanton is in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald de rechter bevoegd overeenkomstig de regels van het
Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

