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1. Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing
op alle rechtshandelingen en overeenkomsten, zoals maar niet beperkt tot
het leveren van zaken (hierna de “Goederen”) en het verrichten van diensten
(hierna de “Service”) door Deege Metaalfinishing BV dan wel één van haar
groepsmaatschappijen (hierna “DMF”).
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk
door DMF bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de
wederpartij (hierna de “Klant”) wordt hierbij nadrukkelijk afgewezen.
1.3 In geval een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te
zijn dan laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Partijen
zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling
overeenkomstig de geest van deze voorwaarden.
2. Aanbiedingen
2.1 Aanbiedingen en offertes van DMF zijn vrijblijvend. Een door de Klant
aanvaarde aanbieding kan door DMF binnen 5 (vijf) werkdagen na
aanvaarding kosteloos worden herroepen.
2.2 Alle offertes en daarop volgende opdrachten en/of overeenkomsten zijn
te allen tijde aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de
noodzakelijke export toestemming (vergunning, algemene vrijstelling of
anderszins) wordt gegeven door de bevoegde autoriteiten (Nederlands,
Europees of anderszins).
2.3 Verstrekte gegevens en monsters gelden, indien en voor zover geen
specifieke garantie is gegeven als informatief en hiervan kan door DMF
worden afgeweken.
2.4 DMF heeft het recht Goederen met een afwijkend fabricaat of merk te
leveren mits deze Goederen over dezelfde relevante eigenschappen
beschikken.
3. Prijzen, facturering, betalingstermijnen
3.1 Prijzen zijn gebaseerd op levering Free Carrier, Soesterberg, Nederland
(FCA Incoterms laatste editie) exclusief kosten voor transport, verpakking,
belastingen en toeslagen welke apart zullen worden genoemd.
3.2 Prijzen zijn in euro. Indien in een bepaalde order een andere valuta is
gebruikt zal dit worden gedaan op basis van de wisselkoers met de euro op
de orderdatum. Indien deze wisselkoers op factuurdatum met 2.5% of meer
afwijkt is DMF gerechtigd de contract prijs opnieuw vast te stellen gebaseerd
op de dan geldende wisselkoers.
3.3 Indien na order de totale kostprijs van de Goederen en/of Service met
meer dan 2,5 % stijgt, is DMF gerechtigd de aangeboden dan wel
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks
de Klant recht geeft op overeengekomen geschiedt betaling op factuur
binnen 30 dagen netto. Facturering vindt plaats gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst.
3.4 Tenzij anders 100% bij levering van handelsgoederen
en of het opleveren van bewerkte producten dan wel overeenkomstig het
volgende betalingsschema bij projectmatige leveringen:
a) 30% als aanbetaling op het moment van order;
b) 30% direct na fabrieksacceptatie;
c) 40% bij levering.
In het geval dat de uitvoering van DMF’s verplichtingen is vertraagd als
gevolg van omstandigheden buiten haar controle is DMF gerechtigd af te
wijken van het overeengekomen betalingsschema en de werkzaamheden
welke reeds zijn verricht te factureren.
3.5 DMF heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op de Klant te
verrekenen met schulden die zij aan de Klant dan wel één van haar
groepsmaatschappijen heeft.
3.6 Bij niet dan wel te late betaling is de Klant naast de wettelijk
verschuldigde rente eveneens incassokosten (met een minimum van 15 %
van het verschuldigde) alsmede gerechtelijke kosten verschuldigd.
4. Levering
4.1 Levering geschiedt FCA DMF, Soesterberg, Nederland (Incoterms
laatste editie) nadrukkelijk anders overeengekomen. Deelleveringen zijn
toegestaan.
4.2 Aanlevering door de Klant van materialen voor be- en of verwerking door
DMF geschiedt DDP DMF, Soesterberg, Nederland (Incoterms laatste
editie).
4.3 Emballage, zoals pallets en containers, welke niet is inbegrepen in de
prijs blijft eigendom van DMF en zal omgaand voor rekening van de Klant
worden geretourneerd.

4.4 Bij levering zal de Klant de Goederen en Services inspecteren en de
normaal gebruikelijke ingangs- en kwaliteitscontroles verrichten. De Klant zal
slechts een vordering kunnen instellen met betrekking tot manco’s, defecten
of beschadigingen indien een en ander bij levering schriftelijk en
gedetailleerd is vastgelegd door de transporteur dan wel binnen 2 (twee)
werkdagen schriftelijk is gemeld aan DMF. Bij gebreke van een dergelijke
melding worden de Goederen en/of Services geacht correct en
overeenkomstig de specificaties te zijn geleverd.
4.5 Levertermijnen vangen aan onmiddellijk na de schriftelijke
opdrachtbevestiging door DMF en na vervulling door de Klant van alle
hiertoe gestelde voorwaarden zoals maar niet beperkt tot aanbetalingen.
4.6 Opgegeven (op)levertijden zijn indicatief en zijn niet te beschouwen als
een fatale termijn. Overschrijding geldt niet als tekortkoming en geeft geen
recht op ontbinding of vergoeding van door de Klant of door derden geleden
schade.
4.7 DMF zal alleen aansprakelijk zijn voor enige schade en/of kosten als
gevolg van late levering indien en voor zover zij in verzuim is. De maximale
aansprakelijkheid van DMF voor te late levering is te allen tijde beperkt tot
2,5 % van de orderwaarde.
4.8 Indien de Klant DMF verzoekt de levering uit te stellen is DMF gerechtigd
alle voor haar hier uit voortvloeiende kosten (zoals maar niet beperkt tot
opslag- en bewaarkosten en mobilisatiekosten van personeel) aan de Klant
in rekening te brengen. DMF zal in overleg met de Klant een nieuwe
leverdatum vaststellen waarbij rekening wordt gehouden met de interne
productieplanning van DMF. Indien de betreffende leverdatum méér dan 2
maanden na de oorspronkelijke leverdatum ligt is DMF gerechtigd de
volledige orderwaarde aan de Klant te factureren en is de Klant gehouden
deze te betalen.
5. Oplevering projecten
5.1 De overeenkomst tot het leveren van zaken omvat niet het plaatsen,
monteren, installeren en opstarten daarvan, tenzij de verplichting daartoe
uitdrukkelijk door DMF is aangegaan.
5.2 De Klant garandeert dat DMF alle benodigde werkzaamheden zonder
onderbreking of vertraging kan verrichten. Indien de werkzaamheden toch
onderbroken of vertraagd worden, is de Klant aansprakelijk voor alle extra
kosten, zoals maar niet beperkt tot (de)mobilisatie. Tevens heeft DMF
alsdan het recht haar (op)levertijd aan te passen.
5.3 Oplevering van door DMF geplaatste, gemonteerde, geïnstalleerde en/of
opgestarte Goederen vindt plaats op het moment dat de zaken mechanisch
compleet zijn en opgestart. De Klant heeft het recht de installatie op de dag
van oplevering te beproeven.
5.4 De oplevering wordt vastgesteld in een certificaat van oplevering. Op- en
bemerkingen zoals maar niet beperkt tot geconstateerde tekortkomingen
dienen door partijen op dit certificaat van oplevering te worden gemaakt. Het
is de Klant niet toegestaan de installatie bedrijfsmatig te gebruiken voordat
het certificaat van oplevering is opgemaakt.
5.5 Aspecten van ondergeschikt belang die het eigenlijke functioneren van
de installatie niet raken blijven buiten beschouwing voor het bepalen of de
installatie (op)geleverd is. Deze tekortkomingen zullen door DMF op een
door haar aan te geven termijn worden hersteld.
6. Eigendomsovergang en voorbehoud
6.1 Behoudens het hieronder in lid 2 gestelde, gaat de eigendom van alle
zaken over op de Klant bij levering.
6.2 DMF behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde zaken totdat de
volledige koopprijs, inclusief de prijs voor Service of ter zake verleende
diensten, is voldaan. Het is de Klant niet toegestaan deze zaken te
verkopen, over te dragen, te verpanden of aan een derde enig ander recht
daarop te verlenen. Ongeacht het bovenstaande zijn de geleverde zaken
vanaf het moment van levering voor risico van de Klant.
6.3 Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van haar
betalingsverplichtingen dan wel hiertoe gegronde vrees bestaat, is DMF
gerechtigd eigenmachtig de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken
terug te nemen.
7. Garantie
7.1 DMF garandeert dat volledige eigendom van de Goederen wordt
geleverd en dat de Goederen nieuw, ongebruikt, conform de specificatie en
tijdens de Garantieperiode, vrij van defecten in materiaal, vakmanschap en
ontwerp zijn. Verder garandeert DMF dat de Services worden uitgevoerd
met de benodigde zorg en in lijn met de geldende technische maatstaven.
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Deze garantie is exclusief en met uitsluiting van enige impliciete of wettelijke
garantie.
7.2 De toepasselijke garantieperiode (hierna de “Garantie Periode”) is 12
(twaalf) maanden na ingebruikneming dan wel, indien dit eerder is, 18
(achttien) maanden na levering.
7.3 Indien binnen de Garantieperiode tekortkomingen blijken welke niet bij
een normaal gebruikelijke ingangs- en kwaliteitscontrole zijn of konden
worden vastgesteld, is DMF gehouden, naar haar keuze, tot levering van
nieuwe Goederen, het opnieuw uitvoeren van de Services dan wel reparatie
van de tekortkoming. Deze garantie is exclusief en alle aansprakelijkheid
voor andere schade welke de Klant lijdt in verband met een onvolkomenheid
van geleverde Goederen en/of Services is specifiek uitgesloten.
7.4 Tenzij ontwerp en materiaalkeuze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
goedgekeurd door DMF, geldt deze garantie niet voor ontwerpen en
materialen voorgeschreven door de Klant.
7.5 Deze garantie geldt niet voor verbruikszaken en verrichtte reparaties
noch voor schades veroorzaakt door externe oorzaken en normaal
gebruikelijk slijtage. Ieder recht op garantie vervalt bij een nalatige of niet
adequate ingangscontrole dan wel bij onoordeelkundig gebruik of
onoordeelkundige opslag van de geleverde zaken, zoals maar niet beperkt
tot gebruik anders dan volgens bestemming of voorschrift, reparaties door
derden en het gebruik van onderdelen en verbruiksmaterialen welke niet
door DMF zijn geleverd of gecertificeerd.
7.6 Is de toegang tot de Goederen belemmerd, zoals onder andere door
bouwkundige constructies of installatie op niet zonder hulpmiddelen
toegankelijke plaatsen dan zijn de kosten voor het toegankelijk maken van
de Goederen voor rekening van de Klant.
7.7 Indien de Klant niet de eindgebruiker van de geleverde zaak is, zijn de
kosten samenhangend met de vervanging en/of reparatie voor zover die
verband houden met het feit dat de zaak zich niet bij de Klant bevindt, zoals
maar niet beperkt tot reis- en transportkosten, voor rekening van de Klant.
8. Opschorting en ontbinding
8.1 In het geval de Klant in gebreke is met de nakoming van de op haar
rustende contractuele verplichtingen is DMF met instandhouding van haar
overige rechten en vorderingen, gerechtigd de uitvoering van haar
contractuele verplichtingen op te schorten voor zolang als zij in redelijkheid
nodig acht.
8.2 Indien DMF gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van de
Klant is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot door de Klant
voldoende zekerheid is gesteld.
8.3 Indien de Klant niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen
op grond van de vorige leden voldoet, dan is DMF gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige
schade- of kostenvergoeding gehouden te zijn dan wel in geval van een
(aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de Klant
8.4 DMF is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden dan wel uitvoering van haar verplichtingen op te schorten in het
geval van staking van operationele activiteiten, liquidatie, faillissement (dan
wel aanvraag daartoe) en/of surseance van betaling.
9. Aansprakelijkheid
9.1 DMF is alleen aansprakelijk voor schade, betalingen, verliezen, kosten,
uitgaven en vorderingen van de Klant indien deze het directe gevolg zijn van
aan DMF toerekenbare tekortkomingen.
9.2 Enige en alle wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid van DMF
eindigt te allen tijde 18 (achttien) maanden na levering.
9.3 De totale wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid van DMF
(inclusief maar niet beperkt tot product aansprakelijkheid) is te allen tijde
beperkt tot de totale orderwaarde.
9.4 Alle aansprakelijkheid van DMF voor indirecte schade, zoals maar niet
beperkt tot gevolgschade, winstderving, bedrijfsstagnatie,
goodwillvermindering en aanspraken van eindgebruikers is nadrukkelijk
uitgesloten.
9.5 De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen gelden niet alleen
contractueel maar ook voor wettelijke aansprakelijkheden en zullen van
toepassing zijn ongeacht enige tegengestelde bepaling in deze voorwaarden
of de overeenkomst.
9.6 Partijen zijn de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen
nadrukkelijk overeengekomen. Deze verdeling van risico is expliciet gebruikt
als basis voor de prijsstelling in de onderliggende opdracht.

10. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom
10.1 Leverancier dient, zowel tijdens als na uitvoering van enige opdracht of
overeenkomst, strikte geheimhouding te betrachten met betrekking tot enige
en alle commerciële en technische informatie en know-how zoals
maar niet beperkt tot informatie over DMF’s producten, prijzen, klanten en
overige relaties (hierna “Vertrouwelijke Informatie”).
10.2 DMF behoudt alle rechten van intellectuele eigendom (zoals maar niet
beperkt tot database-, model- en auteursrechten, know-how, patenten en
rechten op uitvindingen, informatie, data of processen (in alle gevallen
geregistreerd of niet en inclusief het recht om over te gaan tot registratie).
Alle dragers van intellectuele eigendom of Vertrouwelijke Informatie blijven
of worden eigendom van DMF en mogen zonder haar uitdrukkelijke
toestemming niet worden gekopieerd, aan derden vertoond of op andere
wijze worden gebruikt, ongeacht of aan DMF kosten in rekening zijn
gebracht voor de vervaardiging of verstrekking. De Leverancier is gehouden
deze dragers op eerste verzoek van DMF aan haar ter hand te stellen.
11. Rechts- en forumkeus
11.1 Het Nederlands recht is van toepassing met uitsluiting van de
bepalingen met betrekking tot conflicten- of verwijzingsrecht.
11.2 De burgerlijke rechter te beoordelen naar de standplaats Utrecht is
exclusief bevoegd
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