Algemene handels- en levervoorwaarden Bauchemie Uplengen GmbH
I) Algemeen
Onze leveringen en prestaties gebeuren uitsluitend op grond van de navolgende voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de besteller die door ons niet
schriftelijk erkend werden, zijn niet geldig. De koper erkent deze voorwaarden door zonder tegenspraak onze goederen aan te nemen samen met leverbon of
factuur. Mondelinge nevenovereenkomsten, inclusief toezeggingen over kortingen en bonussen en wijzigingen, gelden enkel dan wanneer ze door ons
schriftelijk bevestigd worden.
II) Levervoorwaarden
Indien de koper de goederen op het overeengekomen tijdstip niet afneemt, hebben wij na bepaling van een aanvaardingstermijn van één week het recht af te
zien van het contract. De voorschriften van de BGB (burgerlijk wetboek) over het koopcontract blijven onaangetast. Indien we de goederen op vraag van de
klant terugnemen (waartoe we niet verplicht zijn), dan moet de koper de vracht betalen. Er wordt een administratiekost van 25 % van de netto goederenwaarde
voor de afhandeling en hantering van de goederen in mindering gebracht van de door ons op te maken creditnota. Leenverpakking (paletten, vaten enz.)
moeten binnen 2 maanden vrij leverancier teruggegeven worden, indien dit niet gebeurt, worden ze aangerekend.
III) Vertraging
Alle verkopen zijn onder voorbehoud van op tijd geleverde goederen door onze voorleverancier. Dit geldt niet indien de niet-levering door ons te behartigen is.
Bij overmacht, maatregelen bij arbeidsconflicten, verordeningen van overheidswege en bedrijfsstoringen buiten onze schuld, verlengt de levertermijn met de
duur van de belemmering wanneer de belemmering aan de koper wordt meegedeeld. Hieruit kunnen geen aanspraken op schadevergoeding geëist worden.
Uitstel kan pas bepaald worden na het verstrijken van de levertermijn. Aanspraken op schadevergoeding wegens vertraging zijn uitgesloten in zoverre zij door
ons niet opzettelijk of met grove nalatigheid veroorzaakt werden.
IV)Garantie
Open gebreken moeten binnen een uitsluitingstermijn van 8 dagen vanaf ontvangst van de goederen bij ons schriftelijke gereclameerd worden. De
terechtwijzing over verborgen gebreken moet binnen een uitsluitingstermijn van 8 dagen na het verwerven van de kennis over de gebreken schriftelijk bij ons
ingediend worden. Tegelijkertijd moet een monster van de goederen waar aanmerkingen over zijn voor onderzoek ter beschikking gesteld worden of de
goederen ter bezichtiging door onze technische medewerker buitendienst ter beschikking te houden. Bij eventuele gebreken hebben wij het recht een
vervangende levering te doen. Mislukt de vervangende levering of gebeurt ze niet binnen een passende termijn, dan kan de besteller naar zijn keuze een
vermindering of ontbinding van het contract verlangen. Onze aansprakelijkheid voor gevolgschade omwille van de gebreken is, in zoverre ze niet met grove
nalatigheid of opzettelijk gebeurde, uitgesloten. Voor schade, die aantoonbaar door kwaliteitsgebreken van de geleverde goederen veroorzaakt werden, geldt
de waarde van de verbruikte hoeveelheid als hoogste bedrage van de ontstane schade als overeengekomen. Voor schade door verkeerde verwerking is niet de
leverancier verantwoordelijk maar de verwerkende firma. Wij zijn enkel aansprakelijk voor gegarandeerde eigenschappen wanneer die schriftelijk gegarandeerd
werden. Bij verkopen op staal, bijv. voegmaterialen, wordt enkel een vakkundige proefmatigheid gegarandeerd. De informatie op al onze specificatiebladen
berusten op de actuele stand van onze kennis. Ze moeten de producten uitsluitend beschrijven met het oog op veiligheidsvereisten. Ze vormen geen
toezegging naar leverspecificaties toe. Onze gebruiksaanwijzingen zijn enkel algemene richtlijnen. Omwille van de grote verscheidenheid aan
gebruiksdoeleinden van het individuele product en omwille van de heersende bijzondere omstandigheden rust op de koper de verantwoordelijkheid tot eigen
testen. De koper die de van ons bekomen goederen verder verkoopt, draagt bij deze verkoop de enige verantwoordelijkheid voor de reglementaire verpakking,
classificatie en markering van gevaarlijke stoffen. (vergelijk § 15 Gefahrstoffverordnung – Duitse verordening gevaarlijke stoffen). Hem staan in het bijzonder
geen enkele aanspraken toe wanneer de door ons aangebrachte verpakking, classificatie en markering van gevaarlijke stoffen door een verandering van de
rechtspositie na de door ons gedane levering aan hem niet meer aan de geldende voorschriften voldoen. Wij overnemen uitdrukkelijk geen verplichtingen naar
aanwijzingen toe over dergelijke veranderingen in het recht. Hetzelfde geldt wanneer de goederen door ons in verpakkingsmateriaal van de koper verpakt
wordt. In dit geval draagt alleen de koper de verantwoordelijkheid voor verpakking en markering. Bij gebrekkige verpakking en/of markering stelt de koper ons
vrij van alle aanspraken van derden.
V) Betalingsvoorwaarden
De factuur wordt opgemaakt op de dag van de levering of beschikbaarstelling van de goederen na ontvangst van de leverbon. Daarbij worden indien niet
anders overeengekomen de prijzen volgens de op de dag van de levering geldige prijzen berekend. Onze facturen zijn betaalbaar 8 dagen na het opmaken
ervan met een aftrek van 2% korting voor contant of na 30 dagen netto. De schuldvergelijking met tegenvorderingen is niet toegelaten voor zover het om niet
betwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen van de koper gaat. Bij schuldenaarverzuim moeten rente wegens te late betaling van 2 % boven de actuele
discontovoet van de Deutsche Bundesbank betaald worden. Een wezenlijke verslechtering van de financiële positie van de koper geeft ons het recht
(behoudens andere rechten) die nog niet door ons uitgevoerde opdrachten slechts zet voor zet tegen betaling uit te voeren. Onder dezelfde voorwaarden
worden betalingsaanspraken van ons tegen de koper voor zaken, voor zover ze uitgevoerd zijn, meteen ter betaling opeisbaar. Zakenmensen hebben enkel
dan het recht om de koopprijs achter te houden wanneer ze de gebrekkigheid van de geleverde goederen tegenover ons deskundig bewijzen.
VI) Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendom van het te leveren voorwerp voor tot de volledige betaling van de koopprijs. Wij behouden ons bovendien het eigendom van
het te leveren voorwerp voor tot volledige vervulling van alle ons tegen de koper uit de totale zakelijke connecties toestaande aanspraken. Indien de geleverde
goederen verwerkt werden of met vreemd materiaal werden verbonden, verwerven wij de mede-eigendom van de geproduceerde, nieuwe voorwerpen in
verhouding tot de waarde van de voorbehouden goederen tot de waarde van de door verwerking ontstane nieuwe voorwerp. Voor de waardeschatting is zowel
voor de waarde van de voorbehouden goederen als ook voor de waarde van de verwerking van het tijdstip van de verwerking van doorslaggevende betekenis.
De koper wordt bij de verwerking voor ons actief zonder wat dan ook aanspraken wegens de verwerking tegenover ons te verwerve n. De koper is verplicht de
voorbehouden goederen voor ons zorgvuldig te bewaren. Wanneer we bij de verbinding met meerdere zaken geen mede-eigendom verwerven, dan draagt de
koper ons reeds nu het mede-eigendomsaandeel bepaald volgens hoofdstuk 6 nummer 2 zin 1 en 2. Bij verder verkopen van het nieuwe product door de koper
treedt veiligheidshalve in plaats van het product de aan de koper uit de verdere verwerking rechthebbende vordering op de koopprijs evenredig volgens
hoofdstuk 6 nummer 2 zin 1 en 2. De koper doet nu al afstand van deze evenredige vordering op de koopprijs ten voordele van ons. Worden de gekochte
goederen onverwerkt door de koper verder verkocht, dan treedt de koper nu al de aan hem uit dergelijke verkopen toekomende vorderingen met al le
nevenrechten aan ons af ter hoogte van de vordering. De ingevorderde gelden moeten bij ons telkens op een aparte rekening betaald worden. Overstijgt het
onderpand onze vorderingen met meer dan 10 % dan zijn wij verplicht het overstijgende deel van het aan ons toekomende onderpa nd aan de koper op zijn
vraag vrij te geven. De koper moet ons meteen schriftelijk verwittigen wanneer voorbehouden goederen of in onze mede-eigendom staande goederen of door
vooraf afstand doen van de aan ons overgedragen vordering uitgevoerd wordt. De koper moet aan het executoriaal orgaan en aan de executoriale schuldeiser
onmiddellijk meedelen dat de goederen nog in voorbehouden eigendom of in onze mede-eigendom zijn respectievelijk dat de vordering aan ons afgestaan is.
VII) Toepassingstechnische aanwijzingen
Het toepassingstechnische advies is vrijblijvend en stelt de koper niet vrij van het eigen onderzoek van de producten op hun geschiktheid voor de voorgenomen
verwerking. Het is de klant bekend dat enkele producten uit ons leverprogramma kunnen vallen onder de “verordening gevaarlijke stoffen”
(Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)), de verordening brandbare vloeistoffen (Verordnung brennbarer Flüssigkeiten (VbF)) en/of gevarengoedverordening
(Gefahrgutverordnung (GGV)). Hij houdt in het kader van zijn bijzondere verantwoordelijkheid bij de omgang met deze producten rekening met de
bovengenoemde bepalingen op voldoende wijze. Aan de klant is de uitsluiting van alle aanspraken wegens gebrekkige verpakking, classificatie en markering
omwille van achteraf veranderend recht (na uitlevering door ons aan de koper) bekend.
VIII) Plaats van levering/betaling en bevoegde rechtbank
Plaats van levering/betaling voor alle leveringen en het betalingsverkeer – zonder consideratie voor de hoogte van het geldelijke belang- en zetel van de
bevoegde rechtbank is de zetel van de leverancier.

Stand: 01-2000

