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Verkoop- en leveringsvoorwaarden
(in het handelsverkeer met bedrijven)

Totstandkoming van de overeenkomst
Leveringsovereenkomsten sluiten we slechts onder de volgende voorwaarden, ook indien we ons in de
toekomst hierop niet uitdrukkelijk beroepen. Het rekening houden met hiermee in tegenspraak zijnde
Algemene Voorwaarden van de contractpartner wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Onze offertes zijn vrijblijvend. Gebonden zijn we slechts door onze schriftelijke opdrachtbevesti-ging.
Voor van deze verkoopvoorwaarden en onze opdrachtbevestiging afwijkende overeenkomsten is onze
uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging vereist.
Het sluiten van de overeenkomst geschiedt onder het voorbehoud dat we juist en tijdig zelf worden
voorzien door onze toeleveranciers. Dit geldt slechts voor het geval dat wij niet aansprakelijk zijn voor het
niet leveren, in het bijzonder bij het sluiten van een congruente dekkingstransactie met onze
toeleverancier. De besteller wordt onverwijld geïnformeerd over het niet beschikbaar zijn van de prestatie.
Prijs
Fabrieksverklaring. Verklaringen volgens EN 10204, die uitgaan boven de fabrieksverklaring 2.1, zoals
b.v. fabriekscertificaat 2.2 of keuringscertificaten zoals b.v. 3.1B worden tegen admini-stratiekosten van
60,- EUR afgerekend. Bij complete eerste monsters van standaardonderdelen moeten we 250,- EUR
kosten in rekening brengen.
We behouden ons het recht voor om onze prijzen op passende wijze aan te passen, indien na het sluiten
van de overeenkomst kostendalingen of kostenverhogingen optreden, in het bijzonder door caoakkoorden of verhoging van de materiaalprijzen. Dit zullen we de besteller desgewenst aantonen.
Levering
Een eventueel overeengekomen leveringstermijn begint, zodra alle uitvoeringsdetails duidelijk zijn en de
besteller aan alle voorwaarden heeft voldaan. Als leverdatum geldt de dag van het verzendklaar zijn.
Gedeeltelijke leveringen zijn geoorloofd, voor zover deze van de besteller in redelijkheid gevergd kunnen
worden.
Indien er bij ons of onze onderleveranciers door ons niet te beïnvloeden omstandigheden optre-den (b.v.
grondstof-en energiegebrek, arbeidsconflicten alsmede alle gevallen van overmacht), die ons de levering
aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken, dan wordt de levertijd met de duur van de belemmering
plus een redelijke aanlooptijd verlengd. Ingeval van onmogelijkheid van de levering onder de
bovengenoemde redenen zijn we gerechtigd ons uit de overeenkomst terug te trekken.
In geval van verzuim bij de levering kan de besteller ons een passende uiterste termijn stellen. Indien de
levering tijdens deze uiterste termijn achterwege blijft, dan kan de besteller zich uit de overeenkomst
terugtrekken. Een eis tot schadevergoeding is uitgesloten, voor zover deze niet berust op een nietnakoming door grove schuld of opzettelijke niet-nakoming of op de schending van belangrijke
contractuele verplichtingen, of er wegens de aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid
dwingende aansprakelijkheid bestaat. Indien een gedeeltelijke levering vertraging oploopt, dan kan de
besteller hieraan geen rechten voor de resterende levering ontlenen, tenzij de resterende levering voor
hem niet meer van belang is.
De besteller is verplicht, ons op ons verzoek binnen een redelijke termijn te verklaren of hij zich wegens de
vertraging van de levering uit de overeenkomst terugtrekt en/of schadevergoeding in plaats van de
prestatie eist of op de levering staat.
Aanvaarding
Indien een oplevering volgens bijzondere voorwaarden is overeengekomen, dan zal de besteller deze in
onze fabriek op eigen kosten uitvoeren.
Indien de besteller deze oplevering nalaat, dan gelden de goederen bij het verlaten van onze fabriek als
geleverd.
Verzending en risico-overgang
Onze leveringen geschieden CPT, huis. Echter voor leveringen met een goederenwaarde onder 50,- EUR
brengen we 25,- EUR aan verpakkings-en verzendkosten in rekening. De kosten voor door de besteller
gewenste speciale zendingen (koeriers-, expreskosten etc.) komen voor rekening van de besteller, tenzij
de speciale zending noodzakelijk is geworden door een gedrag waarvoor wij verantwoordelijk zijn.
Het risico van de toevallige ondergang en de toevallige verslechtering van de goederen gaat bij de
overdracht, bij een verzendingskoop bij de aflevering van de zaak aan de expediteur, de trans-porteur -of
de overige voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instelling op de besteller over.
Wijze van verzending en transportmiddelen zijn, voor zover niet anders overeengekomen, te onzer keuze.
Wij zijn slechts aansprakelijk voor grove schuld en opzet, alsmede voor iedere schuld bij de nakoming van
belangrijke contractuele verplichtingen bij de keuze. De bovenstaande aansprake-lijkheidsbeperking
geldt niet bij ons niet toe te rekenen letsel en gezondheidsschade alsmede bij aantasting van het leven.
Een transportverzekering geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de besteller en in dat geval voor
zijn rekening en overeenkomstig een speciale overeenkomst.
Verpakking
De verpakking geschiedt volgens onze verpakkingsnormen. Er geldt hiervoor het principe om
verpakkingsmateriaal te minimaliseren en slechts milieuvriendelijke stoffen te gebruiken. Over het gebruik
van verpakkingen voor meermalig gebruik (b.v. zog. KLT's) moet in principe met ons worden overlegd,
waarbij dit afzonderlijk door ons moet worden vrijgegeven. Dit geldt ook voor klantspecifieke
verpakkingseisen. Wegwerpverpakkingen worden niet teruggenomen.
Maten, gewichten en geleverde hoeveelheden
Maten en gewichten van de bestelde goederen kunnen in het gebruikelijke kader van onze offertes en
opdrachtbevestigingen afwijken of door ons achteraf worden gewijzigd.
Door de productie veroorzaakte, onbelangrijke meer-of mindergewichten geven de besteller niet het recht
om te reclameren.
In verhouding tot de orderhoeveelheid is een meer-of minderlevering van max. 10% geoorloofd.
Garantie
De besteller dient de goederen onverwijld te onderzoeken en over eventuele gebreken uiterlijk 14 dagen
na ontvangst op de plaats van bestemming schriftelijk te reclameren. Over verborgen gebreken zal
onverwijld, uiterlijk 7 dagen na constatering van de fout, worden gereclameerd. Iedere verdere bewerking
van eventuele gereclameerde onderdelen moet achterwege blijven, totdat de gebruiksmogelijkheid
duidelijk is geworden. Desgewenst dienen enkele gereclameerde onderdelen onmiddellijk aan ons te
worden toegezonden. Desgewenst dient ons de gelegenheid te worden geboden om de gebreken
waarover is gereclameerd ter plaatse te controleren. Zonder onze toestemming mag, met als gevolg
verlies van de garantieclaim, aan de gereclameerde goederen niets worden gewijzigd.
De besteller treft de volle bewijslast voor alle voorwaarden voor het doen gelden van aanspraken op grond
van gebreken, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van de constatering van het gebrek en
de tijdigheid van de klacht.
Aanspraken op grond van gebreken bestaan er niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de
overeengekomen hoedanigheid, bij slechts onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, bij
natuurlijke slijtage of schade, die na de risico-overgang ten gevolge van foutieve of onzorgvuldige
behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden,
ongeschikte bouwgrond -of die door bijzondere van buiten inwerkende invloeden is ontstaan, die volgens
de overeenkomst niet verondersteld zijn, alsmede bij niet reproduceerbare softwarefouten. Indien door
de besteller of door derden op ondeskundige wijze wijzigingen worden aangebracht of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, dan bestaat er hiervoor en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen
eveneens geen aanspraak op grond van gebreken. De garantie is ook dan uitgesloten, indien aan de
garantievoorwaarden van de leverancier van het gehele aggregaat niet is voldaan.
Voor toebehoren die niet door onszelf zijn vervaardigd, staan wij al onze garantieaanspraken die ons
jegens onderleveranciers toekomen, aan onze klanten af. De besteller moet eerst proberen om een
garantieaanspraak bij onze onderleverancier te realiseren. Na het mislukken van het instellen van een eis
voor de rechtbank blijven voor de besteller garantieaanspraken jegens GGB volgens dit art. 8 bestaan.
Als hoedanigheid van de goederen geldt in principe slechts de inhoud van onze productbeschrijving als
overeengekomen. Uitingen in het publiek, aanprijzingen of reclame van ons of derden vormen daarnaast
geen opgave van de hoedanigheid van de goederen in contractuele zin.
Indien uitvalmonsters worden geproduceerd en ter beproeving aan de besteller worden toegezonden,
dan zijn we er slechts voor aansprakelijk dat de leverantie wordt uitgevoerd overeenkomstig het
uitvalmonster, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele correcties. Bepalend voor de uitvoering,
maten, gewichten en geschiktheid is alleen het aan de besteller ter keuring en beproeving toegezonden
uitvalmonster of onze uitvoeringstekening.
Voor gebreken van de goederen verlenen we te onzer keuze allereerst garantie door verbetering achteraf
of vervangende levering. Indien de nakoming achteraf twee keer mislukt, kan de besteller in principe te
zijner keuze vermindering van de vergoeding (korting) of ontbinding van de overeenkomst (terugtrekking)
eisen. Bij een slechts geringe schending van de overeenkomst, in het bijzonder bij slechts geringe
gebreken, komt de besteller echter geen ontbindingsrecht toe.
Indien de besteller een gebrekkige montagehandleiding ontvangt, zijn wij slechts verplicht tot levering van
een montagehandleiding zonder gebreken en dit ook slechts dan, indien het gebrek van de
montagehandleiding in tegenspraak is met een passende montage.
Aanspraken van de besteller wegens de voor de nakoming achteraf noodzakelijke kosten, in het bijzonder
transport-, reis-, arbeids-en materiaalkosten zijn uitgesloten, voorzover de kosten stijgen, omdat het
geleverde naderhand naar een andere plaats als de plaats van levering is overgebracht, tenzij het
overbrengen in overeenstemming is met het gebruik dat aan de bestemming beantwoordt.
Indien de besteller, wegens een juridisch gebrek of een gebrek van de zaak na het mislukken van de
nakoming achteraf, de beslissing neemt om uit de overeenkomst terug te treden, komt hem tevens geen
eis tot schadevergoeding wegens het gebrek toe. Dit geldt niet in het geval van opzettelijk bedrog.
Indien de besteller na het mislukken van de nakoming achteraf voor schadevergoeding kiest, blijven de
goederen bij de besteller, indien dit in redelijkheid van hem kan worden gevergd. De schadevergoeding in
plaats van de prestatie is beperkt tot het verschil tussen de koopprijs en de waarde van de gebrekkige
zaak. Dit geldt niet, indien wij de schending van de overeenkomst opzettelijk veroorzaakt hebben.
De besteller is verplicht om ons op ons verzoek binnen een redelijke termijn te verklaren of hij wegens het
mislukken van de nakoming achteraf de koopprijs wil verminderen, zich uit de overeenkomst wil
terugtrekken, of schadevergoeding wil eisen in plaats van de prestatie.
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De garantietermijn bedraagt 1 jaar na de aflevering van de goederen. Dit geldt niet, voor zover de wet
overeenkomstig º 438 lid. 1 nr. 2 (bouwwerken en zaken voor bouwwerken) en º 479 BGB (aanspraak op
verhaal) dwingend langere termijnen voorschrijft.
Eisen tot schadevergoeding van de besteller wegens een gebrek verjaren na een jaar vanaf de aflevering
van de goederen. Dit geldt niet, indien ons boos opzet kan worden verweten.
Garanties in juridische zin krijgt de besteller via ons niet. Dit geldt niet voor fabrieksgaranties.
Er bestaat een informatieverplichting.
Adviezen en aanbevelingen
Onze constructie-en materiaalvoorstellen worden naar beste weten gedaan. Onze aansprake-lijkheid is
beperkt tot opzettelijk onjuiste informatie of onjuiste informatie door grove schuld respectievelijk tot
schending van belangrijke contractuele verplichtingen door schuld. De bovenstaande
aansprakelijkheidsbeperking geldt niet bij een ons toe te rekenen aantasting van het leven, het lichaam of
de gezondheid.
Betalingsvoorwaarden
30 dagen netto vanaf factuurdatum zonder aftrek -2 % korting bij nakoming van de betalings-termijn vanaf
de factuurdatum 14 dagen.
De toepassing van º 366 BGB wordt uitgesloten.
De besteller heeft slechts een recht tot verrekening, indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld
of door ons zijn erkend. De besteller kan een retentierecht slechts uitoefenen, indien zijn tegenvordering
op dezelfde contractuele relatie berust.
Gedurende het verzuim zal de besteller over het verschuldigde geld een rente van 8% boven het
basisrentetarief voldoen. We behouden ons het recht voor om een hogere vertragingsschade aan te
tonen en te doen gelden.
Niet-nakoming van de betalingsvoorwaarden of omstandigheden, die zich ervoor lenen om de
kredietwaardigheid van de besteller verminderen, hebben de onmiddellijke opeisbaarheid van alle onze
vorderingen tot gevolg, zonder rekening te houden met geaccepteerde wissels. In deze gevallen zijn we
bovendien gerechtigd om slechts nog tegen vooruitbetaling of tegen het stellen van zekerheden verder te
leveren en ons na een passende uiterste termijn uit de overeenkomst terug te trekken of
schadevergoeding wegens niet-nakoming te eisen.
Uitvoercontrole, verplichtingen van de klant
Wij wijzen er hierbij op dat de verzending/uitvoer van goederen (koopwaar, software, technologie) in
uitvoering van de overeenkomst onderworpen is aan het Europese en Duitse recht inzake buitenlandse
handel en betalingen, en de levering kan worden onderworpen aan beperkingen en verbodsbepalingen
in overeenstemming met het recht inzake uitvoercontrole. De relevante wetsbepalingen zijn met name
EG-verordening Nr. 428/2009 (Dual Use-verordening) en de bijlagen ervan, en de Duitse Wet inzake
Buitenlandse Handel (AWG) en de Duitse Verordening inzake Buitenlandse Handel (AWV) en de Duitse
Handelscontrolelijst. Bovendien zijn er Europese en nationale embargoregelingen tegen bepaalde
landen en personen die leveringen verbieden of die onder voorbehoud zijn van officiële goedkeuring.
Goederen die in de VS worden vervaardigd, goederen met een aandeel van 10 of 25 % van goederen uit
de VS, goederen van vennootschappen die worden gedomineerd door de VS, kunnen ook het voorwerp
uitmaken van het recht van de VS inzake wederuitvoer, naast hoger vermelde wetten en regelingen.
De klant verbindt zich ertoe de Europese en Duitse bepalingen inzake uitvoer en, in zoverre de
uitvoer/verzending van de goederen onderworpen is aan het recht van de VS, ook de bepalingen van het
recht van de VS inzake (weder)uitvoer te erkennen en na te leven. De klant verbindt zich in het bijzonder
ertoe niet toe te laten dat goederen rechtstreeks of onrechtstreeks worden gebruikt voor enig doel dat op
enigerlei wijze verband houdt met de ontwikkeling, productie, behandeling, bediening, onderhoud,
opslag, opsporing, identificatie of verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens en hun
dragers, behoudens vereiste goedkeuring. Hij verbindt zich ook ertoe niet toe te laten dat de goederen
rechtstreeks of onrechtstreeks worden gebruik voor militair eindgebruik in een wapenembargoland zoals
bepaald in Art. 4 Par. 2 van EG-Verordening Nr. 428/2009, een land van landenlijst K of Volksrepubliek
China, behoudens de vereiste goedkeuring. Bovendien verbindt hij zich ertoe niet toe te laten dat de
goederen rechtstreeks of onrechtstreeks worden gebruikt voor een burgerlijke nucleaire doelstelling in de
landen die worden bepaald in § 5 d Par. 1 van de Duitse Regelgeving inzake Buitenlandse Handel,
behoudens de vereiste goedkeuring. De klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen niet te verkopen,
uit te voeren, te leveren, door te geven of anderszins, rechtstreeks of onrechtstreeks, toegankelijk te
maken voor personen, bedrijven, instellingen, organisaties of landen, indien dit de Europese, Duitse of
Amerikaanse wettelijke bepalingen inzake (weder)uitvoer schendt. In geval van wederverkoop/
doorverzending van de geleverde goederen verbindt de klant zich ertoe zijn klant te wijzen op de relevante
wettelijke bepalingen inzake uitvoercontrole en de verplichtingen die eruit voortvloeien aan hem over te
dragen. Wij kunnen de klant verzoeken om ons zogenaamde documenten van eindbestemming over te
maken om de eindbestemming en het beoogde gebruik te kunnen bewijzen. De klant moet er nota van
nemen dat de wetsbepalingen vermeld in Par. 1 onderhevig zijn aan voortdurende wijzigingen en
aanpassingen en in hun gewijzigde versie van toepassing zijn op de overeenkomst. De klant moet zelf
inlichtingen inwinnen over de relevante regelgevingen en is zelf verantwoordelijk voor de eerbiediging
hiervan.
De klant is volledig aansprakelijk ten aanzien van ons voor schade die wordt opgelopen door de
onrechtmatige niet-eerbiediging door de klant van de Europese, Duitse en Amerikaanse regels inzake
(weder)uitvoer.
Eigendomsvoorbehoud
We behouden ons het eigendom op de goederen voor tot de nakoming van alle ons jegens de besteller uit
de zakelijke relatie toekomende aanspraken, inclusief die uit rekening-courant alsmede rente, kosten en
eventuele eisen tot schadevergoeding ("de goederen waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt"). Bij
betalingsachterstanden zijn we gerechtigd, ons uit de overeenkomst terug te trekken en de goederen op
te eisen.
De besteller is gerechtigd, de goederen waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt in het normale
handelsverkeer te verkopen. Hierover anders beschikken is hem verboden.
De vorderingen van de koper uit het doorverkopen van onze goederen worden ons reeds nu ten bedrage
van de waarde van de ons geleverde goederen als zekerheid afgestaan. De koper is naast ons
gemachtigd om de vorderingen zolang zelf te incasseren, als hij zijn betalingsverplichtingen nakomt, niet
met de betaling ten achter raakt en in het bijzonder nog niet in staat van faillissement is verklaard of de
faillissementsverklaring wegens gebrek aan baten is afgewezen of er sprake is van staking van de
betalingen. In de bovengenoemde gevallen kunnen we eisen dat de besteller ons de afgestane
vorderingen en de debiteuren hiervan bekendmaakt, alle voor het incasseren noodzakelijke gegevens
verstrekt, de bijbehorende stukken overhandigt en de debiteuren (derden) van de cessie op de hoogte
stelt.
De besteller is verplicht om de goederen zorgvuldig te behandelen. In het bijzonder is hij verplicht, deze
op eigen kosten tegen brand-, water-en diefstalschade voldoende en tegen nieuwwaarde te verzekeren.
Een verpanding of een eigendomsoverdracht tot zekerheid van door ons geleverde goederen is pas na
volledige betaling van al onze vorderingen geoorloofd. Het leggen van beslag op de goederen waarvoor
een eigendomsvoorbehoud geldt dient ons onverwijld te worden meegedeeld. We verplichten ons de ons
toekomende zekerheden op verzoek van de besteller in die mate vrij te geven, waarin de realiseerbare
waarde van onze zekerheden de te dekken vorderingen meer dan 20 % te boven gaan. De keuze van de
vrij te geven zekerheden komt ons toe.
De verwerking of omvorming van de geleverde goederen door de besteller wordt steeds voor ons
uitgevoerd. Indien de goederen met andere, ons niet toebehorende voorwerpen worden verwerkt, dan
verwerven we het mede-eigendom op de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de goederen
(factuureindbedrag, inclusief omzetbelasting) tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de
verwerking. Voor de door verwerking ontstane zaken geldt voor het overige hetzelfde als voor de onder
voorbehoud geleverde goederen.
Indien de goederen met andere, ons niet toebehorende voorwerpen onscheidbaar worden vermengd,
dan verwerven we het mede-eigendom op de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de
goederen (factuureindbedrag, inclusief omzetbelasting) tot de andere verwerkte voorwerpen tot op het
tijdstip van de vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt, dat de zaak van de besteller als
hoofdzaak aan te merken is, dan geldt als overeengekomen dat de besteller ons het mede-eigendom naar
rato overdraagt. De besteller bewaart het zo ontstane uitsluitende of mede-eigendom voor ons. De
besteller staat ons ook de vordering tot zekerheid van onze vorderingen op hem af, die door de verbinding
van de geleverde goederen met een perceel op een derde zijn ontstaan.
Retourleveringen
Door de besteller veroorzaakte retourleveringen beneden een goederenwaarde van 25,- EUR kunnen
door ons niet worden geaccepteerd. Door de besteller veroorzaakte retourleveringen dienen bij ons eerst
aangemeld te worden, echter binnen een termijn van twee maanden na aanlevering van de goederen. Wij
behouden ons het recht voor om retour name kosten in rekening te brengen.
Algemeen
Verdergaande aanspraken, voor zover deze niet op een opzettelijk of door grove schuld niet-nakomen of
op de schending van belangrijke contractuele verplichtingen door onze schuld berusten, zijn uitgesloten.
De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking betreft niet aanspraken van de besteller uit
productaansprakelijkheid. Verder geldt de bovenstaande aansprakelijk-heidsbeperking niet bij ons toe te
rekenen letsel-en gezondheidsschade en bij aantasting van het leven. Voor zover onze aansprakelijkheid
uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoon-lijke aansprakelijkheid van ons personeel,
werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en personen die plaatsvervangend aan verplichtingen
voldoen. Voor alle rechtsbetrekkingen met onze klanten is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. De
bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing. Indien de besteller ondernemer, een
publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal vermogen is, is Heilbronn de zetel van
de bevoegde rechtbank.
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