Brabani Aucas Produds
Alciemene verkooD- en leverinpsvoorwaarden
Artikel 1 Gebruiker en wederpartij
1. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid Brabant Alucast International B.V., Brabant Alucast Products B.V. en Brabant
Components B.V., gevestigd en zaakdoende te Oss aan de Rijnstraat 20 (5347 KN) aismede door de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alu Premetaal B.V., gevestigd en zaakdoende
te Heijen aan de De Grens 45 (6598 DK). Voornoemde vennootschappen worden hierna zowel ieder
afzonderlijk als gezamenlijk oak wel genoemd: “Verkoper’.
2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Verkoper en alle
voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden blijft bestaan indien
voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Verkoper werkzaam zijn.
3. De wederpartij van Verkoper is degene aan wie Verkoper enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft
gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Deze wederpartij zal hierna worden aangeduid
als de Kiant’.
—

Artikel 2— Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Verkoper gedane aanbiedingen of
verstrekte offertes en acceptaties daarvan en/of door Verkoper gesloten overeenkomsten, die betrekking
hebben op de ontwikkeling, productie en verkoop van hoge druk gegoten magnesium en aluminium
componenten, hierna aan te duiden als Producten’. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar
de Kiant bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn
niet van toepassing, tenzij deze door Verkoper schriftelijk en zonder voorbehoud zijn aanvaard.
2. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Verkoper een order
schriftelijk heeft aanvaard, dan wel, na ontvangst van de door de Kiant voor akkoord ondertekende
offerte, met de uitvoering daarvan is begonnen.
3. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn
overeengekomen en uitdrukkelijk en zonder voorbehoud door Verkoper zijn aanvaard.
4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij
schriftelijk zijn overeengekomen en uitdrukkelijk en zonder voorbehoud door Verkoper zijn aanvaard
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende
bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
6. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse
tekst is bindend.
Artikel 3 Mallen, hulpmiddelen etc.
1. Voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde mallen en hulpmiddelen welke zijn vervaardigd door
Verkoper, blijven het eigendom van Verkoper, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
2. Indien de Klant gedurende een periode van drie jaren gerekend vanaf de datum waarop de laatste order
werd geplaatst, geen nieuwe order heeft geplaatst, is Verkoper gerechtigd de door hem in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst vervaardigde en/of gebruikte mallen en/of hulpmiddelen, te
vernietigen.
3. Voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte mallen en/of hulpmiddelen die blijkens de tussen
partijen gesloten overeenkomst in eigendom toebehoren aan de Klant, warden door Verkoper op
verzoek van de Kiant of op eigen initiatief aan hem geretoumeerd. Retournering vindt alleen plaats
indien de Klant volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper en geschiedt op
kosten van de Kiant. De Klant aanvaardt de mallen en/of hulpmiddelen in de staat waarin deze zich op
dat moment bevinden.
4. Verkoper neemt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde mallen en/of hulpmiddelen die in
eigendom toebehoren aan de Klant, gedurende een periode van drie jaren, gerekend vanaf de datum
waarop de laatste order werd geplaatst, kosteloos in bewaring. Indien de Klant binnen deze periode niet
om teruggave heeft verzocht, kan Verkoper aan de Klant mededelen dat zij voornemens is de
betreffende mallen en/of hulpmiddelen te vernietigen. Indien de Klant niet binnen drie maanden na
ontvangst van deze mededeling schriftelijk am teruggave heeft verzocht, is Verkoper gerechtigd tot
vernietiging van de mallen en/of hulpmiddelen over te gaan.
5. Verzending van mallen en/of hulpmiddelen geschiedt voor rekening en risico van de Klant.
—

Artikel 4— Levering
1. Door Verkoper opgegeven termijnen waarbinnen de Producten aan de Klant worden geleverd warden zo
veel mogelijk door Verkoper in acht genomen, doch zijn niet bindend, tenzij partijen schriftelijk anders
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zijn overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijnen treden partijen zo nodig in overleg.
Overschrijding van deze termijnen geeft de Klant nimmer, ook niet nadat hij Verkoper ter zake in gebreke
heeft gesteld, het recht ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen, dan we! zijn
betalingsverplichtingen jegens Verkoper op te schorten.
Levering van de Producten geschiedt ‘af-fabriek’. De Klant geeft bij het plaatsen van de order aan welke
transporteur voor het transport van de Producten van Verkoper naar de door de Kiant aangewezen
locatie zal zorgdragen. De Producten worden geacht aan de Klant te zijn geleverd door directe
overdracht aan de door de Klant aangewezen transporteur, dan wel, in het geval de Kiant heeft verzuimd
een transporteur aan te wijzen, aan een door Verkoper gekozen transporteur.
Indien Verkoper over onvoldoende instructies van de Kiant beschikt om de Producten overeenkomstig
de in lid twee bedoelde wijze te leveren, wordt de levering geacht te zijn geschied doordat Verkoper de
Klant schriftelijk heeft medegedeeld dat de Producten gereed zijn en ter beschikking van de Klant staan.
Totdat de Kiant de Producten heeft afgehaald, dan wel heeft aangegeven wanneer en naar welke locatie
de Producten dienen te worden getransporteerd, worden deze door Verkoper voor rekening en risico van
de Klant opgeslagen. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant voor betaling van de aan
Verkoper verschuldigde koopsommen zorg te dragen.

Artikel 5— Transport
1. Transport van de Producten, waaronder begrepen het laden en lossen, geschiedt te allen tijde voor
rekening en risico van de Klant, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoende verzekerd zijn van de Producten tijdens het
transport, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. In het geval de Klant zich ten aanzien het transport laat vertegenwoordigen door Verkoper, geschiedt het
transport onverminderd voor rekening en risico van de Klant. De Klant dient de kosten van het transport
alsmede van de met het transport gemoeide verzekering binnen de door Verkoper gestelde termijn aan
deze terug te betalen.
4. De wijze waarop de Producten voor het transport worden verpakt wordt bepaald door Verkoper. De
verpakkingsmaterialen komen voor rekening van de Kiant.
Artikel 6— Prijzen en tarieven
1. Door Verkoper opgegeven prijzen en tarieven zijn in Euros en exclusief BTW.
2. Door Verkoper gedane aanbiedingen en opgegeven prijzen of tarieven zijn vrijblijvend, tenzij partijen
schrifte!ijk anders zijn overeengekomen.
3. Door Verkoper gedane aanbiedingen en opgegeven prijzen of tarieven zijn tot stand gekomen op basis
van de in de aanvraag van de Klant door deze opgegeven (technische) specificaties. Indien tijdens of na
acceptatie van het door Verkoper gedane aanbod veranderingen in deze (technische) specificaties
worden doorgevoerd, is Verkoper gerechtigd haar prijzen en tarieven aan die veranderingen aan te
passen.
4. (Tussentijdse) wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden aan de
Klant doorberekend.
5. Verkoper is gerechtigd overeengekomen prijzen of tarieven tussentijds te verhogen, indien zich tussen
het moment waarop de overeenkomst werd gesloten en de levering van de Producten stijgingen
voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn
en/of van andere kosten, die de kostprijs van Verkoper beInvloeden.
6. Door Verkoper aan de Klant geoffreerde prijzen en tarieven worden vOár de facturering herberekend op
basis van de daadwerkelijke gebruikte hoeveelheid materialen voor de productie van de aan de Klant
geleverde Producten. Het uiteindelijk aan de klant in rekening te brengen bedrag kan dientengevolge in
positieve dan we! negatieve zin afwijken van de op de offerte aanvankelijk vermelde prijzen en tarieven.
7. In verband met de technische aspecten van eventueel noodzakelijke gegroepeerde productie, is
Verkoper gerechtigd een afwijking van 10% te hanteren met betrekking tot de aan de klant te leveren
hoeveelheid Producten. Een meerleverantie wordt aan de Klant in rekening gebracht. In het geval er op
deze grond sprake is van een minderleverantie, geldt dat nimmer als een tekortkoming in de nakoming
zijdens Verkoper.
Artikel 7— Betaling
1. Aan de Kiant verzonden facturen dienen te zijn voldaan binnen dertig kalenderdagen na de factuurdatum
op de door Verkoper voorgeschreven wijze.
2. Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn de facturen van Verkoper voldoet, raakt de
Kiant, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter noodzakelijk is,
over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de Kiant ook nadat hij in
gebreke is gesteld nalatig blijft om de facturen van Verkoper te voldoen, is de Klant gehouden tot
vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op vijftien
procent van het onbetaald gelaten factuurbedrag.
3. Verrekening door de Klant van de door Verkoper gefactureerde bedragen met een door de Klant
gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de Klant in verband met een door deze
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gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Verkoper uitdrukkelijk
en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle door hem verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de
Kiant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar het oordeel van Verkoper aanleiding geeft, is
Verlcoper bevoegd om de levering van de door de Klant bestelde producten op te schorten, totdat de
opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.
In het geval de Klant heeft verzocht aan hem (voorlopige) surséance van betaling te verlenen, het
faillissement van de Kiant door hem zelt of door een derde is aangevraagd, de rechtbank het
faillissement van de klant heeft uitgesproken, de Klant zijn onderneming heeft gesloten of aan een derde
heeft overgedragen, of de Klant door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is Verkoper gerechtigd om de
overeenkomst, voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling
of tussenkomst van de rechter noodzakelijk is, met onmiddellijke ingang door middel van een
buitengerechtelijke verkiaring te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
tenzij de curator of bewindvoerder de ult de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen verklaart na te
zullen komen en binnen zeven kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel
van Verkoper deugdelijke zekerheid wordt verstrekt voor al hetgeen de Klant aan Verkoper verschuldigd
is en nog zal worden. Door de ontbinding worden vordenngen van Verkoper op de Klant onmiddellijk
opeisbaar. De Kiant is aansprakelijk voor de door Verkoper als gevolg van de ontbinding geleden
schade.

Artikel 8— Eigendomsvoorbehoud
1. Goederen worden aan de Kiant geleverd onder de opschortende voorwaarde dat de Klant volledig aan
zijn op enig moment bestaande verplichtingen jegens Verkoper voldoet. Het hierin besloten
eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot:
a. vorderingen betreffende tegenprestaties van op grond van de koopovereenkomst of enige
andere overeenkomst van welke aard dan ook door Verkoper aan de Klant geleverde of nog te
leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Kiant
Verrichte of te verrichten werkzaamheden, en,
b. vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de in sub a bedoelde
overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder
begrepen.
2. Zo lang de opschortende voorwaarde als bedoeld in lid 1 niet is ingetreden, is het de Klant slechts in het
kader van zijn normale bedrijfsuitoefening toegestaan de door Verkoper geleverde Producten te be- of
verwerken of door te verkopen, hetgeen niet omvat de verpanding of overdracht van de Producten tot
zekerheid van een derde.
3. In het geval de Klant de onder eigendomsvoorbehoud door Verkoper geleverde Producten heeft be- of
verwerkt, strekt het eigendomsvoorbehoud zich tevens uit tot de betreffende be- of verwerkte Producten
en/of de met de gekochte Producten gemaakte nieuwe zaken.
Artikel 9— Deugdelijkheid ontwerp en eindproduct
1. De Klant beschrijft het ontwerp, de technische aspecten en overige eigenschappen van de in zijn
opdracht door Verkoper te vervaardigen Producten en staat in voor de deugdelijkheid en geschiktheid
van deze aspecten en eigenschappen voor het beoogde eindgebruik van de betreffende Producten.
Voorts is de Klant verantwoordelijk voor het (correcte) eindgebruik van de betreftende Producten door
hem zelf en door derden.
2. De Klant is gehouden de staat van de Producten waarin deze worden geleverd te controleren en/of te
testen op relevante (technische) aspecten en specificaties alvorens de Producten worden doorgeleverd
of be- en/of verwerkt. De kosten van de controle en het testen komen voor rekening van de Klant. Een
handelen van de Klant in strijd met deze verplichting leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Verkoper
voor de gebleken ondeugdelijkheid en/of ongeschiktheid van de Producten.
3. Indien de Klant instemt met een voorstel van Verkoper om enige wijziging of aanpassing, in welke vorm
of van welke aard dan ook, aan te brengen in het ontwerp, de technische aspecten of overige
eigenschappen van de in opdracht van de Kiant te vervaardigen Producten, komt deze wijziging of
aanpassing voor rekening en risico van de Klant. Een dergelijke aanpassing of wijziging leidt nimmer tot
aansprakelijkheid van Verkoper voor de deugdelijkheid en geschiktheid van het eindproduct.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Indien er sprake is van een toerekenbare niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-correcte levering, hoe
ook, is aan de plicht van Verkoper tot vergoeding van de schade volledig voldaan doordat hetgeen door
de Klant is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, alsnog wordt geleverd c.q. hersteld c.q. verbeterd,
een en ander naar keuze van Verkoper. In het geval dit niet meer mogelijk is, zullen de geleverde
Producten tegen terugbetaling van de koopsom door Verkoper worden teruggenomen. Verkoper is
—
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derhalve nimmer aansprakelijk voor enige (verdere) schade, en is mitsdien niet gehouden tot vergoeding
van bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade
voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Kiant, vertragingsschade of welke andere schade
dan ook.
In het geval Verkoper in een specifiek geval, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, aansprakelijk is
jegens de Klant, is de aansprakelijkheid van verkoper steeds beperkt tot hetgeen onder de dekking van
de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Verkoper wordt uitgekeerd inclusief het eigen risico van
Verkoper. Nadere informatie omtrent de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Verkoper wordt op
verzoek aan de Klant verstrekt.
In het geval in de in lid 2 bedoelde situatie de aansprakelijkheid van Verkoper niet onder de dekking van
zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot
maximaal het bedrag gelijk aan de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde (exciusief
omzetbelasting) van de door de Kiant aan Verkoper opgedragen leveringen en/of werkzaamheden met
een maximum tot het bedrag dat is gefactureerd over de Iaatste zes maanden voorafgaand aan de
aansprakelijkstelling Van Verkoper.
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Klant of derden wordt geleden als gevolg
van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Kiant verstrekte inlichtingen, specificaties, materialen etc.
Het in dit artikel bepaalde Iaat onverlet de aansprakelijkheid van Verkoper voor schade die voortvloeit uit
de opzet of bewuste roekeloosheid van haar Ieidinggevenden aismede eventuele aansprakelijkheid uit
hoofde van wettelijke bepalingen met betrekking tot productenaansprakelijkheid, voor zover van die
wettelijke bepalingen in deze voorwaarden of bij schriftelijke overeenkomst niet is afgeweken.
De Klant is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Verkoper indien Verkoper zelfs
nadat hij deugdelijk door de Kiant in gebreke is gesteld, toerekenbaar in gebreke blijft om aan zijn
verplichtingen jegens de Klant te voldoen. Betalingsverplichtingen zijdens de Klant welke zijn ontstaan
voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde Producten of
diensten, dienen onverminderd te worden nagekomen.

Artikel 11 Vrijwaring
Verkoper is jegens derden nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de uitvoering van de tussen
Verkoper en de Klant gesloten overeenkomst en/of de door Verkoper aan de Klant geleverde Producten. De Klant
vrijwaart Verkoper voor iedere aansprakelijkheid jegens derden en zal in zijn overeenkomsten met derden waar
mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie t.b.v. Verkoper bedingen.
—

Artikel 12— Intellectuele eigendom
1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, komen alIe rechten van intellectuele
eigendom die rusten op de door Verkoper in opdracht van de Klant ontwikkelde en vervaardigde
producten toe aan Verkoper.
2. De Klant vrijwaart Verkoper voor vorderingen van derden in verband met een door die derde gestelde
inbreuk door Verkoper op een aan die derde toebehorend recht van intellectuele eigendom ter zake de in
opdracht van de Klant vervaardigde producten.
Artikel 13 Overmacht
1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit redelijkerwijze niet mogelijk
is ten gevolge van buiten toedoen van Verkoper ontstane veranderingen in de ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst bestaande omstandigheden.
2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Verkoper geldt in ieder geval niet als
toerekenbaar en komt niet voor zijn risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij zijn
leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking
of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of
doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet
meer van Verkoper kan worden gevergd.
—

Artikel 14— Klachten en verval van recht
1. Klachten met betrekking tot de door Verkoper geleverde Producten dienen, op straffe van verval van
recht, schriftelijk en binnen dertig dagen nadat de Producten aan de Kiant zijn geleverd aan Verkoper te
worden gemeld indien het gaat om zichtbare gebreken of beschadigingen. Indien de klacht betrekking
heeft op andere, niet-zichtbare, gebreken of ondeugdelijkheden, dient de klacht schriftelijk en binnen een
termijn van dertig dagen nadat het betreffende gebrek of de ondeugdelijkheid opgemerkt had kunnen
worden schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld.
2. AlIe vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant uit welke hoofde dan ook jegens Verkoper
in verband met door Verkoper geleverde Producten, vervallen in eder geval zodra één jaar na het
moment waarop de Producten zijn geleverd is verstreken.
3. De Producten waarop de klachten van de Kiant betrekking hebben worden door Verkoper geinspecteerd.
Door Verkoper erkende ondeugdelijke of gebrekkige Producten worden op zijn kosten en te zijner keuze
vervangen of gerepareerd. Recht op vervanging ontstaat pas nadat de door Verkoper als ondeugdelijk of
gebrekkig erkende Producten door hem retour zijn ontvangen.

4. Kosten van herstel van de door Verkoper aan de Kiant geleverde Producten door een derde, terwijt dat
herstel heeft plaatsgevonden zonder voorafgaande toestemming van Verkoper, komen voor rekening
van de Kiant.
Artikel 15 Rangorderegeling
In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Verkoper en opdrachtgever gemaakte afspraken afwijkt van hetgeen
in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
—

Artikel 16— Wijziging voorwaarden
1.
De inhoud van deze algemene voorwaarden kan door Verkoper worden gewijzigd. Wijzigingen worden
steeds aan opdrachtgever kenbaar gemaakt. Indien opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat hij
bekend is geworden met de omstandigheid dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd schriftelijk de
toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden van de hand wijst, wordt opdrachtgever geacht de
toepasselijkheid daarvan stilzwijgend te hebben aanvaard.
2.
Indien tussen partijen verschil van mening bestaat omtrent de tekst van de op enig moment van
toepassing zijnde algemene voorwaarden, geldt de tekst zoals door Verkoper op het moment waarop het
verschil van mening betrekking heeft gedeponeerd.
Artikel 17— Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de door Verkoper uitgebrachte offertes en aanbiedingen alsmede door hem gesloten
overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van
internationale verdragen wordt uitgesoten, tenzij deze op grond van dwingend recht moeten worden
toegepast.
2. De rechtbank ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen Verkoper en de Kiant
die voortvloeien uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van
toepassing zijn kennis te nemen. Voor zover een geschil aanhangig wordt gemaakt door Verkoper, is
Verkoper gerechtigd om de Klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de plaats waar de Kiant
zijn zetel heeft gevestigd.

