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Algemene koopvoorwaarden van de Carl Stahl-groep
1.

Algemeen - geldigheidsgebied

6.

Kwaliteit

1.1

6.1

1.3

Uitsluitend onze voorwaarden zijn van toepassing: hiermee in tegenspraak zijnde of
anders luidende koopvoorwaarden van de leverancier worden door ons niet erkend,
tenzij wij de toepassing hiervan uitdrukkelijk schriftelijk hebben goedgekeurd. Onze
koopvoorwaarden zijn ook van toepassing indien wij op de hoogte zijn van de hiermee
in strijd zijnde of anders luidende koopvoorwaarden van de leverancier en de levering
van de leverancier zonder voorbehoud accepteren. Ze gelden ook voor alle toekomstige handelsbetrekkingen, ook indien deze niet opnieuw uitdrukkelijk overeengekomen worden.
Alle overeenkomsten die tussen ons en de leverancier zijn gesloten met uitvoering van
dit contract als doel, dienen in dit contract schriftelijk opgenomen te zijn.
Onze koopvoorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers.

2.

Offerte - offertedocumentatie

De leverancier garandeert dat zijn goederen en prestaties overeenkomen met de in de
opdracht aangegeven eigenschappen, kwaliteits- en materiaalkenmerken en met de specificaties, tekeningen, monsters en overige beschrijvingen die wij hebben opgegeven.
De leverancier dient in een naar aard en omvang geëigende kwaliteitscontrole uit te voeren
die aan de nieuwste stand der techniek voldoet.
Indien prototypen of proefmonsters zijn besteld, mag de leverancier pas na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming met serieproductie beginnen.
Wij verwachten dat de leverancier de kwaliteit van de aan ons te leveren producten continu aanpast aan de nieuwste stand der techniek en ons wijst op mogelijke verbeteringen en
technische wijzigingen. Wijzigingen aan de te leveren goederen behoeven echter altijd onze
voorafgaande schriftelijke toestemming.
De leverancier garandeert dat deze zich houdt aan alle wettelijke veiligheids- en milieuvoorschriften in de Bondsrepubliek Duitsland.

2.1

De leverancier is verplicht onze bestelling binnen een termijn van twee weken aan te
nemen.
Wij behouden het eigendoms- en auteursrecht op afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
mogen deze niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Deze mogen uitsluitend
worden gebruikt voor productie conform onze bestelling. Na voltooiing van onze
bestelling moeten deze uit eigen beweging aan ons geretourneerd worden. Zij dienen
geheim gehouden te worden tegenover derden, daarnaast is § 9 lid 4 van toepassing.

1.2

2.2

3.

Prijzen - betalingsvoorwaarden

3.1

De prijs genoemd in de bestelling is bindend. Tenzij schriftelijk een afwijkende afspraak
werd gemaakt, is de prijs inclusief franco levering 'aan huis' en verpakking.
Retourzending van lege goederen en verpakkingsmateriaal, voor zover het geen eenmalige verpakkingen betreft, gebeurt op kosten van de leverancier.
De prijzen gelden exclusief de geldende wettelijke btw.
Facturen kunnen wij alleen afhandelen indien deze separaat van de goederen ons worden toegezonden en indien hierop - conform de gegevens van onze bestelling - het
ordernummer wordt vermeld. Indien de leverancier deze verplichtingen niet nakomt, is
hij aansprakelijk voor de consequenties hiervan, tenzij hij kan aantonen dat hij niet
hiervoor verantwoordelijk is.
Er moet voor worden gezorgd dat de rekeningen alle wettelijke gegevens bevatten die
nodig zijn voor aftrek van voorbelasting.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, betalen wij, na probleemloze en volledige
levering, rekeningen die voor de 15e van de maand binnenkomen op de 20e van de
maand en rekeningen die tot de 31e van de maand binnenkomen op de 5e van de volgende maand, echter met een aftrek van 3 %, of binnen 30 dagen netto. De betalingstermijn start op de dag van ontvangst per post bij ons.
Wij hebben het recht tot verrekening en retentie volgens de wettelijk norm. Wij hebben
het recht om alle aanspraken ten gevolge van de koopovereenkomst zonder toestemming van de leverancier over te dragen. De leverancier mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming vorderingen vanuit de overeenkomst aan derden
overdragen.

3.2
3.3

3.4

3.5

4.

Levering / levertijd

4.1

De leverancier dient zelf de prestaties te realiseren. De leverancier mag alleen met
onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming opdrachten in onderaanneming doorgeven.
De leveranties moeten voor wat betreft uitvoering, omvang en verdeling overeenkomen
met de bestelling.
Wij hebben het recht bij nog niet volledig vervulde bestellingen wijzigingen ten aanzien
van constructie, levering en levertijd te verlangen, voor zover wij daar bewijsbaar
belang bij hebben, de leverancier daartoe technisch toe in staat is en de verlangde wijziging redelijk is.
Overeengekomen levertermijnen zijn bindend, de leverancier garandeert dat hij binnen
de termijn kan leveren.
In geval van vertraagde levering komen ons de aanspraken toe zoals wettelijk bepaald.
Wij zijn met name gerechtigd, nadat de leverancier binnen redelijk termijn niet aan zijn
verplichting heeft voldaan, naast de levering schadevergoeding wegens vertraagde
levering of wegens niet-levering te verlangen of om de overeenkomst te annuleren.
Indien wij schadevergoeding verlangen, heeft de leverancier het recht aan te tonen dat
hij niet verantwoordelijk is voor dit verzuim.
Overschrijdt de leverancier met de gehele levering of met delen daarvan de contractueel overeengekomen levertermijn, is hij verplicht voor elke dag overschrijding een
contractuele boete te betalen ter hoogte van 0,5 % van de opdrachtsom met een
maximum van 10 % van de opdrachtsom van de niet tijdig geleverde prestaties.
Extra vrachtkosten voor ijl- en expresseverzending die uit het niet-naleven van de
overeengekomen levertermijn voortkomen, komen ten laste van de leverancier.
De leverancier is verplicht ons direct te informeren indien omstandigheden ontstaan of
door hem worden geconstateerd op grond waarvan niet aan de overeengekomen
levertijd zal kunnen worden voldaan.

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

5.

Risico-overdracht - documenten

5.1

De levering moet, voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, 'aan huis' te
gebeuren. Het risico gaat op ons over wanneer de levering correct overgedragen en
aangenomen is.
De leverancier is verplicht op alle verzenddocumenten en afleveringsbonnen nauwkeurig ons bestelnummer en de bestelgegevens te vermelden. Gebeurt dit niet, dan
zijn wij niet verantwoordelijk voor vertragingen in de afhandeling.

5.2

6.2
6.3
6.4

6.5

7.

Onderzoek van gebreken - aansprakelijkheid bij gebreken

7.1

Wij zijn verplicht de goederen binnen een redelijke termijn te controleren op herkenbare
afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit. Reclamatie is tijdig wanneer deze binnen een termijn
van 10 werkdagen, gerekend vanaf ontvangst van de goederen of bij verborgen gebreken
vanaf de ontdekking daarvan, bij de leverancier wordt aangemeld.
Wij mogen de wettelijke aanspraken in geval van gebreken in volle omvang geldend maken.
Wij hebben in ieder geval het recht naar eigen keuze van de leverancier herstel van de
gebreken te verlangen of levering van een vervangend artikel. Het recht op schadevergoeding, met name op schadevergoeding in plaats van de prestatie, behouden wij ons uitdrukkelijk voor.
Wij hebben het recht voor rekening van de leverancier zelf de gebreken te verhelpen indien
gevaar dreigt of indien dit bijzondere haast heeft.
De verjaringstermijn is 36 maanden, gerekend vanaf het tijdstip van risico-overdracht.

7.2

7.3
7.4

8.

Productaansprakelijkheid - vrijstelling - aansprakelijkheidsverzekering

8.1

Voor zover de leverancier verantwoordelijk is voor bepaalde productschade is hij verplicht
ons op eerste verzoek te vrijwaren van schadeaansprakelijkheid jegens derden als de oorzaak binnen zijn verantwoordelijkheid en organisatiebereik ligt en hij naar externe partijen
zelf aansprakelijk is.
In het kader van zijn aansprakelijkheid voor schadegevallen in de zin van lid 1 is de leverancier ook verplicht eventuele kosten volgens §§ 683 en 670 van de BGB (Duits Burgerlijk
Wetboek) en volgens §§ 830, 840 en 426 van de BGB te vergoeden die optreden ten gevolge van of in samenhang met een door ons uitgevoerde terugroepactie. Over inhoud en
omvang van uit te voeren terugroepmaatregelen zullen wij de leverancier voor zover mogelijk en redelijk informeren en hem in de gelegenheid stellen om stelling te nemen. Overige
wettelijke aanspraken blijven ongewijzigd.
De leverancier verplicht zich om een productaansprakelijkheidsverzekering met een gedekte som van € 10 miljoen per persoonlijk letsel of materieel schadegeval af te sluiten.
Wanneer wij hogere schadeaanspraken hebben, dan blijven die ongewijzigd.

8.2

8.3

9.

Intellectuele eigendomsrechten

9.1

De leverancier garandeert dat in samenhang met zijn levering geen inbreuk wordt gepleegd
op rechten van derden binnen de Bondsrepubliek Duitsland en de EU.
Indien derden ons aansprakelijk stellen wegens schending van intellectuele eigendomsrechten, dan is de leverancier verplicht om ons op eerste schriftelijke verzoek te vrijwaren
van deze aanspraken. Wij zijn niet gerechtigd om met die derden zonder toestemming van
de leverancier een of andere regeling te treffen; in het bijzonder mogen wij niet zonder toestemming van de leverancier schikken.
De vrijwaringsverplichting van de leverancier heeft betrekking op alle kosten die wij
genoodzaakt zijn te maken in verband met deze aanspraken van derden.
Deze vrijwaringsverplichting van de leverancier geldt niet wanneer de leverancier de geleverde producten conform door ons afgegeven tekeningen, modellen of daaraan gelijkstaande overige beschrijvingen of instructies heeft geproduceerd en niet weet, of in samenhang met de door hem ontwikkelde producten niet hoeft weten, dat daardoor intellectuele
eigendomsrechten worden overtreden.
De verjaring van deze vrijwaringsaanspraken bedraagt 3 jaar, gerekend vanaf het moment
dat wij op de hoogte worden gesteld van de aanspraken van de derden.

9.2

9.3
9.4

9.5

10. Bevoegde rechtbank - plaats van uitvoering - toepasselijk recht
10.1 Als plaats van uitvoering en enig bevoegde rechtbank voor leveranties en betalingen (inclusief eisen met betrekking tot wissels) en alle tussen partijen optredende geschillen die
voortkomen uit de tussen hen gesloten overeenkomsten geldt onze vestigingsplaats, voor
zover de leverancier handelaar in de zin van het handelsrecht is. Wij zijn echter gerechtigd
de leverancier ook ter plekke van diens vestigingsplaats aan te klagen.
10.2 Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van
het gehele VN-kooprecht (CISG = United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods van 11-04-1980).
10.3 Wanneer een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden zijn geldigheid verliest of niet kan
worden toegepast, dan heeft dit geen gevolgen voor de werkzaamheid van de overige
Algemene koopvoorwaarden.
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