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ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Van toepassing op al de door Jonge Poerink Conveyors B.V. at Borne te sluiten of gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, alsmede op
door haar te verrichten montage-, inbedrijfstellings- en servicewerkzaamheden.
.
door derden anders dan in noodgevallen, zuks te onzer beoordeling,
(reparatie) werkzaamheden heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren;

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1.

PRIJZEN

Lid 1.
Deze algemene voorwaarden zijn - tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
is overeengekomen - van toepassing op al onze offertes en op al onze
overeenkomsten hoe ook genaamd door ons aangegaan. Met name zijn
deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeen
-komsten tot levering van zaken, alsmede op overeenkomsten met
betrekking tot het verrichten van diensten en werkzaamheden, van
welke aard ook, waaronder door ons te verrichten montage-,
inbedrijfstellings- en servicewerkzaamheden.
Lid 2
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "koper” moet
hieronder worden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die tot
ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons
gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst, alsmede
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop- of
andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Waar in het
onderstaande wordt gesproken van “opdrachtgever” moet hieronder
worden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die ons opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van montage-, inbedrijfstellings- en/of
servicewerkzaamheden, alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon die
ons opdracht wenst te geven tot het verrichten van montage-,
inbedrijfstellings-en/of servicewerkzaamheden. Waar in de artikelen 1
t/m 10 wordt gesproken van "koper" moet hieronder tevens worden
verstaan "opdrachtgever".
Lid 3.
Waar in de artikelen 1 t/m 10 van deze algemene voorwaarden wordt
gesproken van “levering (van zaken)" wordt daaronder tevens verstaan
het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard ook,
meer in het bijzonder montage-, inbedrijfstelings- en/of
servicewerkzaamheden.
Lid 4.
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen
schriftelijk worden afgeweken.
Lid 5.
Indien de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de
voorwaarden van de koper slechts van toepassing voorzover de
voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze
voorwaarden. Indien de voorwaarden van de koper derhalve in strijd
komen met onze voorwaarden of indien onze voorwaarden een bepaald
aspect uitputtend regelen, is slechts het bepaalde in onze voorwaarden
van toepassing. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de
koper kan aan het voorgaande niets afdoen.

OFFERTES
Artikel 2.
Lid 1.
Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de
potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve
op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en
ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons
gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging
onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te
zijn aanvaard.
Lid 2.
Van door ons gedane offertes maken deel uit monsters, proefmodellen,
showmodellen en tekeningen e.d. alsmede eventuele bijlagen en
bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft,
evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons
eigendom en moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en
mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden
gekopieerd en/of aan derden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle
uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande
rechten voor.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Artikel 4.
Lid 1.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn onze prijzen exclusief omzetbelasting.
Lid 2.
Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst
geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en
materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere
heffingen van overheidswege.
Lid 3.
Wij behouden ons het recht voor om indien op het tijdstip van uitvoering van de order of
een gedeelte daarvan de aankoopprijzen van grondstoffen en/of andere kostprijsfactoren
zijn gestegen, de overeengekomen prijs te verhogen met een evenredig percentage.
Dit recht behouden wij ons tevens voor indien, mocht in afwijking van artikel 10 betaling
van buitenlandse valuta zijn overeengekomen, het betaalmiddel devalueert.
In geval van prijsverhoging wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis gegeven
aan de koper, die het recht heeft de overeenkomst binnen 10 dagen bij aangetekend
schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de prijsverhoging optreedt binnen 3
maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien binnen 10 dagen geen schriftelijke
bericht van de koper is ontvangen, wordt hij geacht met de prijsverhoging in te stemmen.

AFLEVERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN

Lid 2.
De koper is aan zijn order, in welke vorm ook aan ons gegeven,
gebonden gedurende een periode van 7 dagen na dagtekening van de
order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven
van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te
annuleren of te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van 7
dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op grond
van de (oorspronkelijke) order tot stand komt indien wij de orde alsnog
aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 7 dagen. Als datum
van aanvaarding/bevestiging van de order geldt de datum waarop wij de
orderbevestiging verzenden.
Lid 3.
De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de
inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Onze
schriftelijke orderbevestiging wordt geacht akkoord te zijn bevonden door
de koper indien deze niet binnen 10 dagen na dagtekening hiervan
schriftelijk heeft te kennen gegeven dat hij zich niet met de inhoud van
de orderbevestiging kan verenigen. Dit geldt ook indien wij een
ontvangstbevestiging en/of akkoord-verklaring hebben aangevraagd.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 7.
Lid 1.
Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons
geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn
genomen, kan de koper jegens ons (garantie) aanspraken doen gelden.
Onze aansprakelijheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een
gevolg zijn van fabricage-, constructie-, en materiaalfouten.
Lid 2.
Indien voor ons aansprakelijkheid, als bedoeld in lid 1, bestaat zijn wij
slechts gehouden tot -zulks te onzer keuze-:
a. Het (kosteloos) herstellen van de geconstateerde gebreken ter plaatse
of elders;
b. Het na terugontvangst van de ondeugdelijke zaken leveren van
vervangende zaken, het terugzenden van de zaken aan ons geschiedt
voor rekening van de verkoper;

Artikel 5.
Lid 1.
De door ons gegeven levertijd begint te lopen op de dag vermeld in onze schriftelijke
acceptatie (orderbevestiging). Indien een vooruitbetaling van een deel van de koopprijs is
overeengekomen, begint de levertijd eerst te lopen op de dag waarop wij deze betaling
hebben ontvangen. Indien betreffende de betalingen enige regeling is overeengekomen,
vangt de levertijd eerst aan nadat dit overeengekomene is geëffectueerd. De levertijd zal
nimmer aanvangen voordat alle bescheiden en gegevens, voor de uitvoering der order
vereist, in ons bezit zijn.
Lid 2.
De door ons gegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve
schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Lid 3.
De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij
gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om - zulks te onzer keuze - op grond van het
bepaalde in artikel 6:60 BW te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze
verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder
voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet-afgenomen
gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij
gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, ontbonden te verklaren.
Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen
de overeengekomen tijd af te nemen en wij betaling der koopsom vorderen, worden de
zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de
koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten gedurende maximaal 6
maanden opslaan. Is er geen termijn voor afname overeengekomen dan zijn wij tot de in
dit artikel bedoelde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen 3 maanden na
onze uitnodiging daartoe door de koper zijn afgenomen.
Lid 4.
Tenzij anders is overeengekomen vindt levering plaats af fabriek. Transport vindt altijd
plaats voor rekening en risico van de koper en deze kan geen enkele schade, op
enigerlei wijze met het transport in verband staande, op ons verhalen. Gaan de
verzonden zaken tijdens het vervoer geheel of gedeeltelijk teniet dan behouden wij ons
recht op de volledige verkoopsom.
De geleverde zaken zijn voor risico van de koper vanaf de aflevering (af fabriek), zelfs al
is de eigendom, overeenkomstig het hierna in artikel 7 bepaalde, nog niet overgedragen.
Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop de koper, overeenkomstig het hiervoor in lid
3 bepaalde, in verzuim is met het afnemen van het gekochte binnen de overeengekomen
termijn, danwel - indien geen termijn voor afname is overeengekomen - binnen 3
maanden na onze uitnodiging daartoe.

Artikel 3.
Lid 1.
Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan
ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst
wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de
orderbevestiging verzenden.

d. De in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is
verstreken, of indien zo'n termijn ontbreekt de klachten door de koper
eerst worden geuit nadat meer dan 12 maanden zijn verstreken sedert
de levertijd. Deze laatste termijn van 12 maanden is gebaseerd op
normaal gebruik van de door ons geleverde zaken, waaronder door ons
wordt verstaan: gebruik van 8 uur per dag, gedurende 5 dagen per week.
Meer dan normaal gebruik verkort de termijn van 12 maanden naar
evenredigheid.

RECLAMES ZIJDENS DE KOPER
Artikel 6.

c Het terugbetalen van de ontvangen koopsom, danwel crediteren van
de aan de koper gezonden factuur, met het zonder rechterlijke
tussenkomst voor ontbonden verklaren van de gesloten overeenkomst,
alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst betrekking
hebben op de geleverde ondeugdelijke zaken.
Lid 3.
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het
bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei
schadevergoeding aan koper en anderen, tenzij er van onze zijde sprake
is van opzet of grove schuld (door degene die ons daarvoor
aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name
zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of
indirecte schade, hoe ook genaamd, -winstderving en stilstandschade
daaronder begrepen -, geleden door koper/opdrachtgever, diens
ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden, ontstaan
door hele of gedeelteijke (her)levering van zaken, vertraagde of
ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van zaken of door de
zaken zelf.
Lid 4.
Niettegenstaande de overige bepalingen van dit artikel, kunnen wij in
generlei opzicht verantwoordelijk worden gehouden indien zaken niet op
de juiste wijze zijn opgesteld, behandeld, gebruikt of bewaard, of zijn
gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders
dan voor ons voorzien.
Lid 5.
De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden
terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen
gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze
afspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening komen van
de koper.
Lid 6.
Indien de koper ten onrechte klachten jegens ons uit, is de koper jegens
ons gehouden tot vergoeding van schade die wij dientengevolge lijden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 8.
Lid 1
Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van
volledige betaling van hetgeen de koper uit hoofde van de geleverde
zaken aan ons verschuldigd is, hieronder begrepen hetgeen de koper
verschuldigd is uit hoofde van door ons naast de levering verrichte
werkzaamheden.

Lid 1.
Uiterlijk zichtbare gebreken in de door ons geleverde zaken moeten door de koper
worden gereclameerd bij beproeving c.q. bezichtiging of keuring in ons magazijn of,
indien zodanige beproeving, bezichtiging of keuring niet plaatsvindt, binnen 8 dagen
nadat de koper de zaken heeft ontvangen. Dit dient te geschieden per aangetekende
brief, met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder
opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn geleverd.

Lid 2.
Het in lid 1 bepaalde geldt evenzeer wanneer de zaken zullen zijn
verwerkt. Als dan zal door zaaksvorming de na verwerking verkregen
zaak in de plaats treden van de door ons, onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaak, ook als dit zich bij derden bevindt en wordt de koper
(c.q. de derde) geacht de zaak voor ons te houden.

Lid 2.
Niet uiterlijk zichtbare gebreken moeten door de koper worden gereclameerd binnen 8
dagen nadat deze gebreken zijn geconstateerd, op de wijze als vermeld in lid 1.

Lid 3.
In geval van wederverkoop van de koper van nog niet betaalde, en ons
derhalve nog in eigendom toebehorende zaken, is de koper op ons
verzoek verplicht de door hem ontvangen, respectievelijk nog te
ontvangen koopprijs aan ons af te dragen, danwel die vordering aan ons
te cederen, zulks naar onze keuze. Indien de koper afdracht weigert
wordt hij tevens, zonder dat verdere aanmaning van onze zijde vereist is,
de rente (aangegeven in artikel 9 lid 6} aan ons verschuldigd.

Lid 3.
Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de
door ons geleverde zaken komt te vervallen, indien:
a. De gebreken niet binnen de in lid 2 en lid 3 gestelde termijnen en/of niet op de daar
aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. De koper ons geen/onvoldoende gelegenheid geeft om onverwijld de klachten ter
plaatse op hun gegrondheid te onderzoeken of te doen onderzoeken;
c. De toepassing en het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn
geuit door de koper wordt voortgezet of sprake is van foutief, ondeskundig of meer dan
normaal gebruik door de koper, of onvoldoende onderhoud, of indien de koper zelf of
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De aldus gerealiseerde baten strekken in mindering op onze vordering
op de koper.
Lid 4.
Onze onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dienen door de
koper met zorg te worden behandeld en naar behoren te worden
verzekerd, met name tegen molest, diefstal en brand.
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Lid 5.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of
derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te
nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans
bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien
uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na
het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te
spreken.

Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken..

BIJZONDERE BEPALINGEN MET
BETREKKING TOT MONTAGE-, INBEDRIJFSTELINGS- EN
SERVICE-WERKZAAM HEDEN.
Artikel 12.

ZEKERHEIDSSTELLING

Definities
a Montagewerkzaarnheden zijn alle werkzaamheden buiten onze fabrieken, tot aan het
proefdraaien (alle voorbereidingen en inspecties ter plaatse van de montage daaronder
begrepen), ondermeer betreffende de samenbouw van een machine en/of installatie op
de door de opdrachtgever aangegeven plaats.

Lid 1.
Het staat ons vrij de overeenkomst te ontbinden, zekerheidsstelling van
de koper te vorderen danwel contante betaling door de koper te
vorderen, indien zich aanwijzigingen voortdoen terzake van onvoldoende
kredietwaardigheid van de koper, alsmede indien onze
kredietverzekeraar niet bereid is het krediet te dekken.

b. In bedrijfstellingswerkzaamheden zijn alle werkzaamheden vanaf de aanvang van het
proefdraaien tot op het moment van de overname door de opdrachtgever, als bedoeld in
artikel
15 lid 1, tweede alinea.

Artikel 9.

Lid 2.
Indien een door ons gevraagde zekerheidsstelling niet binnen een
redelijke termijn wordt verstrekt, zijn wij tot ontbinding van de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd, mits wij de
koper schriftelijk van ons voornemen in kennis hebben gesteld en hem
de gelegenheid hebben geboden de gevraagde zekerheidsstelling
alsnog binnen redelijke termijn te verstrekken.

BETALING
Artikel 10.
Lid 1.
Als wijze van betaling geldt hetgeen daaromtrent op de orderbevestiging
of factuur is gesteld, en wel door middel van betaling in wettige
Nederlandse betaalmiddelen. Indien orderbevestiging en factuur elkaar
tegenspreken dient de betaling te geschieden op de wijze als
aangegeven op de factuur.

c. Servicewerkzaam heden zijn alle werkzaamheden buiten onze fabrieken en niet
behorende tot a of b.

Artikel 16

Lid 2.
Behoudens het hiervoor genoemde geval worden voor het verrichten van
werkzaamheden de volgende kosten in rekening gebracht:
a. Kosten volgens de tarieven als vermeld in de laatste aanbieding.
b. Reiskosten in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen de met die reiskosten
verband
houdende visa en verzekeringen.

d. Kosten van ter zake en ter plaatse van de werkzaamheden gehouden
telefoongesprekken
alsmede de kosten van telegrammen, telexberichten en porti.

Voorts is de koper gehouden aan ons de buitengerechtelijke kosten te
voldoen, die verband houden met de incassering van onze
vordering(en); deze kosten worden bepaald op 15% van de
verschuldigde som, onverminderd ons recht hogere kosten aannemelijk
te maken.
Lid 7.
Betalingen strekken conform artikel 6:44 B.W. eerst in mindering op de in
lid 6 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente
en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.
Lid 8.
De vordering van ons op de koper wordt voorts onmiddellijk opeisbaar
indien de koper van ondememingsvorm verandert, surséance van
betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot
liquidatie overgaat, overlijdt of - zo het een rechtspersoon betreft - wordt
ontbonden, alsmede indien derden beslag leggen op zaken van de
koper.

e. In geval van vertraging van de werkzaamheden door overmacht, althans door
omstandigheden, die niet aan onze schuld zijn te verwijten, zijn de kosten, zoals
wachturen. extra reis- en verblijfkosten, ontstaan als gevolg van deze overmacht (zie
artikel 11) en/of bedoelde
omstandigheden, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14
Lid 1.
Door de opdrachtgever worden de navolgende faciliteiten, tijdig, in overleg met ons en
zonder dat daaraan voor ons kosten zijn verbonden, ter beschikking gesteld en wordt
zorggedragen voor:
a. Een passende behuizing zo dicht mogelijk bij bouwplaats;
b. Hulpwerklieden, zoals lassers, bankwerkers, electriciëns en indien nodig metselaars,
timmerlieden en andere vaklieden, in een in overleg met ons te bepalen aantal;
c. Het zover als nodig gereed zijn van gebouwen, fundaties, water-, stroom-, electra-,
condens-,
perslucht-, en koude leidingen en het ter plaatse in , goede staat aanwezig zijn van de te
monteren machines en installaties;
d. Al het electriciens- en loodgieterswerk, voorzover niet een integraal deel van de door
ons
geleverde machines uitmakende, kortom alle werkzaamheden, die niet uitdrukkelijk in de
opdracht zijn vermeld;
e. De door ons voor de uitvoering van het werk noodzaketijk geachte hulpmiddelen, zoals
hijswerktuigen, las- en slijpmachines, oliën en vetten, poets-en afdichtmaterialen, gas en
zuurstof, water en stoom, electra en perslucht, verwarming en verlichting, isolatie en
bedrijfsgereed steigerwerk, transportmiddelen, de wegen voor transport noodzakelijk etc.;
f. Een droge en afsluitbare ruimte voor het bewaren van de machineonderdelen,
materialen,
gereedschappen etc. in de directe omgeving van de plaats der werkzaamheden
alsmede het
tijdige transport van aangevoerde onderdelen etc. naar deze plaats;
g. Een voor de monteurs geschikte, tegen diefstal beveilligde (en verwarmde) ruimte met
verlichting en wasgelegenheid alsmede eerste hulp en alle noodzakelijke maatregelen ter
bescherming van personen en voorwerpen op de plaats der werkzaamheden;

Artikel 11.

h. De wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen voorzover van betekenis voor het werk en
het in
kennis stellen van onze medewerkers van die voorschriften. In geval van overtreding van
deze
voorschriften zal de opdrachtgever ons van deze overtreding verwittigen;

Lid 1.
Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten
onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in
redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet
toerekenbare tekortkoming in de niet-nakoming).

i. Een arbeidsvergunning en/of andere vergunningen, zoals de eventueel wettelijk
vereiste vergunningen voor het uitvoeren van overwerk indien buiten de - voor het bedrijf
van de opdrachtgever geldende - normale werkuren -door onze medewerkers dient te
worden gewerkt, alsmede voor het alsdan aanwezig zijn van een vertegenwoodiger van
de opdrachtgever;

Als overmacht zal in elk geval worden aangemerkt oorlog,
oorlogsdreiging, oproer, uitsluiting, transportbelemmering, brand of
andere storingen in ons bedrijf of in dat van onze leveranciers,
vertraagde levering door welke oorzaak ook van door ons bestelde
goederen, sabotage, belemmerende maatregelen van
overheidsinstanties of internationale organen, alsmede een verbod tot
aflevering opgelegd door een vereniging, waarbij wij zijn aangesloten.

j. Informatie over locale belastingen terzake van de door ons voor de opdrachtgever te
verrichten werkzaamheden;

OVERMACHT

Lid 2.
Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig kunnen nakomen,
hebben wij het recht naar eigen keuze, hetzij de uitvoering der
overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst ontbonden te
verklaren.
Gedurende de periode van overmacht is de koper ontslagen van zijn
betalingsverplichting. De betalingsverplichting herleeft nadat wij niet
langer door overmacht verhinderd zijn aan onze verplichtingen te
voldoen.

Lid 3.
Indien bij aanneming met montage een ovemamebeproeving wordt
gehouden, za! de afnemer ons, na de bedrijfswaardige opstelling ter
plaatse, in de gelegenheid stellen die voorproeven te nemen, alsmede
de verbeteringen en veranderingen aanbrengen, welke wij nodig achten,
onder voorbehoud dat het bedrijf van de afnemer niet wordt gestoord,
tenzij zulks voor de uitvoering der door ons nodig geoordeelde
werkzaamheden noodzakelijk mocht zijn. De ovemamebeproeving zal
binnen de kortst mogelijke termijn na het beëindigen der voorproeven
worden gehouden.

Lid 1.
Indien de montage is aangenomen voor een bepaalde prijs ("all in"), hetgeen uitdrukkelijk
dient te zijn overeengekomen, zijn in de prijs begrepen de kosten als hieronder bedoeld
onder a t/m e.

Lid 3.
Indien bij een overeenkomst twee of meer kopers tezamen als zodanig
zijn opgetreden, zijn zij ieder hoofdelijk voor het geheel van de betaling
van de koopprijs aansprakelijk.

Lid 6.
Is de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons,
zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de
vervaldag tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de
wettelijke rente vermeerderd met 4% op jaarbasis, welke rente
onmiddellijk zonder nadere in-gebrekestelling opeisbaar is.

Lid 2.
De opdrachtgever zal de machine en/of installatie overnemen zodra
deze in bedrijf is gesteld en voldoet aan de essenties van de
specificaties in het koopkontrakt.

Lid 4.
Wij zullen desgewenst tegen vergoeding binnen 2 maanden na
overdracht de afnemer en diens personeel instrueren inzake het juiste
gebruik van de machine en/of installatie.

c. Kosten van te gebruiken en te verwerken materialen voorzover het geen onderdelen
van
machines en/of installaties betreffen, die reeds afzonderlijk voor rekening en risk» van de
dient
zijn besteld.

Lid 5.
Indien de Koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in
verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wij
hebben alsdan -zulks ter onze keuze- hetzij het recht de overeenkomst
terzake van de nog te leveren zaken zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, hetzij het recht, indien en
voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de
koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te
schorten. Tevens hebben wij recht op schadevergoeding ex artikel 6:74
B.W., onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht
voortvloeiend. Niet betaling op de vervaldag heeft ook steeds het
vervallen van eventuele met de koper overeengekomen kortingen tot
gevolg.

De opdrachtgever zal ons de voor het proefdraaien noodzakelijke
grondstoffen, respectievelijk produkten gratis ter beschikking stellen.

Artikel 13.

Lid 2.
Ingeval van acceptatie door ons van wissels, welke betaling niet geldt als
contante betaling, komen de gebruikelijke disconto- en incassokosten bij
het vervallen der vordering ten laste van de koper en dienen deze
terstond te worden voldaan.

Lid 4.
Betalingen dienen door ons te zijn ontvangen binnen 30 dagen na de
factuurdatum. Wij behouden ons het recht voor, in de voorkomende
gevallen contante betaling te vorderen.

Het proefdraaien en inbedrijfstellen van een machine of installatie is
eerst dan geëindigd indien die door ons aan de opdrachtgever is gemeld.

Lid 1.
De opdrachtgever dient periodiek de door ons personeel ingevulde
urenverantwoording te ondertekenen. Deze urenverantwoording is basis
van de rekening. Indien de indiening niet heeft plaats gevonden, dient de
opdrachtgever ons dit te melden. De opdrachtgever is gerechtigd deze
rapporten van commentaar te voorzien. Door ons aangeboden, zonder
opgave van redenen, binnen 3 weken na de aanbieding niet-getekende
urenverantwoordingen, worden beschouwd als ondertekend.
Lid 2.
Indien de door ons verrichte werkzaamheden zich uitstrekken over een
periode langer dan één maand, zijn wij gerechtigd maandelijks een
factuur te sturen voor de in de desbetreffende maand verrichte
werkzaamheden en andere te verrekenen kosten.
lid 3
Wij zijn gerechtigd de werkzaamheden te doen uitvoeren door
onderaannemers.
Lid 4.
Ingeval werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden aan andere dan
door ons geleverde apparatuur, dienen deze werkzaamheden
afzonderlijk schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 17.
Lid 1.
Onverminderd de inhoud van artikel 7 zijn wij niet aansprakelijk voor
handelingen of nalatigheden van door of vanwege de opdrachtgever aan
ons ter beschikking gesteld personeel, ook al heeft het personeel zich te
gedragen naar onze aanwijzingen.
Het personeel blijft immers in dienst van de opdrachtgever, welke laatste
de bevoegdheid heeft bij de opgedragen werkzaamheden aanwijzingen
en bevelen te geven. De opdrachtgever houdt de juridische
zeggenschap over de gedragingen van de werknemers.
Lid 2.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan - en verlies van materiaal, werktuigen, gereedschappen door ons op de plaats van
montage aangevoerd.

TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 18.
Lid 1.
Op deze overeenkomst en op de overeenkomsten, welke daarvan het
uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, welke ook {daaronder begrepen die welke slechts door
één der partijen als zodanig worden beschouwd), die mochten ontstaan
naar aanleiding van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten
welke daarvan het uitvloeisel zijn, zullen worden onderworpen aan het
oordeel van een scheidsgerecht, benoemd en uitspraak doende
overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor
Metaalnijverheid en -handel te 's-Gravenhage. Wanneer dit
scheidsgerecht mocht komen te ontbreken, zal de meest gerede partij
zich wenden tot de President van de Arrondissementsrechtbank te
Almelo, met het verzoek drie scheidslieden te benoemen tot afdoening
van het geschil. Deze scheidslieden zullen de zaak behandelen en
uitspraak doen overeenkomstig de statuten van de in de vorige alinea
genoemde Raad van Arbitrage.
Lid 2.
Niet aan arbitrage zijn onderworpen geschillen voortvloeiende uit de
incassering van niet-betwiste vorderingen. Deze geschillen, alsmede
geschillen welke hieruit voortvloeien, zullen worden onderworpen aan
het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter.
Lid 3.
Het in lid 1 hiervoor bepaalde ontneemt geen der partijen het recht om
zich voor een spoedvoorziening te wenden tot het daartoe door het
gemene recht aangegeven orgaan.

SLOTBEPALING
Artikel 19.

k. Kosten van vervanging van arbeidsongeschikt geraakt personeel, voorzover deze
kosten niet op andere wijze zijn gedekt.

Lid 1..
Door de voorgaande bepalingen worden de rechten die voor ons uit het
gemene recht voortvloeien op geen enkele wijze beperkt.

Lid 2.
Voor het geval de opdrachtgever in gebreke blijft de faciliteiten als bedoeld m artikel 14 a
t/m k tijdig ter beschikking te stellen, kunnen wij hem voor alle daaruit voortvloeiende
kosten, schaden en interessen belasten.

Lid 2.
Indien de voorgaande artikelen geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn,
blijven (blijft) de overige bepalingen (het restant van de bepaling)
onverkort van kracht.

Artikel 15

Aldus gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Almelo op 23-10 1992.

Lid 1.
De montagewerkzaamheden zijn eerst dan geëindigd indien zulks door ons aan de
opdrachtgever is medegedeeld.

