
Internationale Verkoopvoorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid van deze Inter-
nationale Verkoopvoorwaarden
 
1. De bepalingen in deze Internationale 
Verkoopvoorwaarden zijn integraal 
bestanddeel van het koopcontract 
en zijn van toepassing op alle vanaf 
1-10-2018 afgesloten koopcontracten, 
als de vestiging van de koper buiten 
Duitsland ligt. Deze Internationale 
Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend 
van toepassing. In tegenstelling zijn de 
voorwaarden, van deze Internationale 
Voorwaarden afwijkende of van de wet-
telijke voorschriften afwijkende algeme-
ne voorwaarden van de koper zijn ook 
dan niet van toepassing, als wij deze 
niet tegenspreken of prestaties leveren 
of in ontvangst nemen.  

2. Deze Internationale Verkoopvoor-
waarden zijn niet van toepassing als 
de producten voor het persoonlijke 
gebruik of het gebruik in de familie of 
in de huishouding gekocht worden en 
wij wisten of voor of bij het sluiten van 
het contract had-den moeten weten, 
dat de producten voor een zulk gebruik 
gekocht werden. De koper verklaart 
derhalve dat de producten niet voor het 
persoonlijke gebruik of het gebruik in 
de familie of in de huishouding gekocht 
worden.  

§ 2 Sluiten van het koopcontract

1. Voor een koopcontract is altijd een 
schriftelijke bestelling van de koper 
noodzakelijk.  

2. Wij kunnen de bestelling van de 
koper door onze orderbevestiging 
(hierna „order-bevestiging“) binnen tien 
(10) kalenderdagen na de ontvangst 
aanvaarden.  

§ 3 Toepasselijk recht
 
1. Voor het koopcontract is het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake con-
tracten over de internationale goede-
renverkoop (CISG) in de Engelstalige 
versie d.d. 11.04.1980 van toepassing; 
subsidiair is voor de niet in de CISG 
geregelde toe-passingsgebieden het 
Zwitserse verbintenissenrecht van 
toepassing. De CISG is eveneens van 
toepassing voor de overeenkomsten 
inzake de gerechtelijke en scheids-

rechterlijke bevoegdheden.  
2. Bij gebruik van handelsclausules
zijn de Incoterms 2010 van de Inter-
nationale Handelskamer met inacht-
neming van de in deze Internationale 
Verkoopvoorwaarden overeengekomen 
bepalingen van toepassing.  

§ 4 Eisen aan de producten; rechten 
van derden 

1. De te leveren producten moeten
aan de in de orderbevestiging genoem-
de specificaties en kwaliteitseisen 
voldoen. Als geen specificaties of kwa-
liteitseisen in de orderbevestiging ge-
noemd zijn, voldoen de producten 
aan de eisen van het contract, als ze 
geschikt zijn voor de doeleinden, die in 
Duitsland gebruikelijk zijn, en geschikt 
zijn voor de doeleinden, waarvoor pro-
ducten van dezelfde soort in Duits-land 
gewoonlijk gebruikt worden. Indien 
niet uitdrukkelijk een andere afspraak 
gemaakt wordt, moeten de producten 
niet aan zulke rechten en voorschrif-
ten vol-doen, die buiten Duitsland van 
toepassing zijn.   

2. Als de koper van plan is, de produc-
ten onder ongebruikelijke voorwaarden 
te ge-bruiken of onder voorwaarden, 
die een bijzonder veiligheids- of 
gezondheidsrisico voor elke persoon 
of het milieu met zich mee kunnen 
brengen, moet de koper ons hierover 
voor het sluiten van het koopcontract 
schriftelijk informeren.   

3. Rechten en aanspraken van derden 
(in het bijzonder rechten en aanspra-
ken die op eigendoms- of industriële 
octrooirechten gesteund worden) 
vormen slechts dan een rechtsgebrek, 
als deze aanspraken en/of rechten in 
Duitsland van kracht en geregistreerd 
zijn en het gebruik van de producten in 
Duitsland verhinderen.  

§ 5 Leveringsverplichting; over-
dracht van het risico

1. Wij zijn verplicht de in de order-
bevestiging genoemde producten te 
leveren, en wel in een verpakking die 
voor het transportmiddel geschikt is.   

2. De levering geschiedt FCA Inco-
terms 2010 vanaf onze fabriek te 

34454 Bad Arolsen/Duitsland. Wij zijn 
verplicht het transportcontract te sluiten 
of de koper erover te informeren dat de 
producten geleverd werden of dat de 
vrachtvervoerder of een andere door 
de koper ingeschakelde persoon de 
producten niet binnen de overeenge-
komen termijn heeft afgenomen. Wij 
zijn echter gerechtigd het vrachtcont-
ract in eigen naam op risico en kosten 
van de koper te sluiten; de daarmee 
verbonden kosten worden dan de 
koper met de factuur in rekening ge-
bracht. Verder zijn wij ook gerechtigd 
het vrachtcontract in de naam van de 
koper op risico en kosten van de koper 
te sluiten. In alle gevallen, waarin wij 
een vracht-contract op risico en kosten 
van de koper sluiten, is de plaats van 
levering te 34454 Bad Arolsen /Duits-
land.

3. De naleving van de in de orderbe-
vestiging genoemde leveringsdatum 
resp. de daar genoemde leveringster-
mijn is geen essentiële contractuele 
verbintenis en de nietnaleving van de 
leveringsdatum of de leveringstermijn 
in de orderbevestiging zijn niet als con-
tractbreuk te beschouwen. Wanneer 
een leveringstermijn overeengekomen 
werd, behouden wij ons het recht voor 
het nauwkeurige leveringstijdstip bin-
nen de termijn te bepalen.  

4. Alle leveringsdatums en leverings-
termijnen zijn ervan afhankelijk dat de 
koper op tijd aan zijn verplichtingen 
voldoet. In het bijzonder moet de koper 
alle vergunningen, tekeningen etc. ter 
beschikking stellen en/of goedkeuren 
en alle overeengekomen betalingen op 
tijd verrichten. 

5. Wij zijn gerechtigd deelleveringen 
uit te voeren en deze afzonderlijk in 
rekening te brengen.  

6. Het risico wordt met de levering 
volgens § 5 lid 2 overgedragen. Als de 
koper de producten niet afneemt, wordt 
het risico op het tijdstip overgedragen, 
waarop de koper niet aan zijn aanko-
opverplichting voldoet. 

7. Naast de ons volgens de wet toeko-
mende rechten zijn wij gerechtigd de 
nako-ming van onze verplichtingen op 
te schorten, als er redelijke aanwijzin-
gen ervoor zijn, dat de koper niet aan 
zijn verplichtingen uit het koopcontract 
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zal voldoen, in het bijzonder dat hij 
niet in staat is de overeengekomen 
koopprijs op tijd te beta-len.  

§ 6 Afleveringsbewijzen, factuur, 
overige documenten

1. Wij stellen de koper een afleverings-
bewijs ter beschikking, dat met de bij 
ons gebruikelijke standaard overeens-
temt.   

2. Onafhankelijk van de gebruikte 
Incoterms clausule zijn wij niet verplicht 
voor de exportfrankering te zorgen. 
Wij zullen echter op risico en kos-
ten van de koper alle noodzakelijke 
exportlicenties en douaneformaliteiten 
aanvragen, indien ons de koper alle 
noodzakelijke informatie ter beschik-
king heeft gesteld.   

3. Wij zijn alleen verplicht, de koper 
zulke documenten ter beschikking te 
stellen, die uitdrukkelijk in de orderbe-
vestiging genoemd zijn. 

§ 7 Overmacht
 
Alle door overmacht veroorzaakte 
omstandigheden of andere buiten onze 
verantwoording liggende omstandighe-
den, in het bijzonder – maar niet uits-
luitend – staking, lock-out, maatregelen 
van de openbare autoriteiten alsmede 
het wegvallen van export- of import-
mogelijkheden achteraf, waardoor de 
levering onmogelijk wordt, bevrijden 
ons voor de duur van het bestaan van 
deze omstandigheden en in de omvang 
van hun werking van de verplichting, 
overeengekomen leveringstermijnen 
en leveringsdatums alsmede alle ver-
dere verplichtingen na te leven.    

§ 8 Verplichting tot betaling van de 
koopprijs

1. De koper is verplicht de overeen-
gekomen koopprijs op de door ons 
aangegeven rekening over te maken. 
Als de verpakkingskosten volgens de 
orderbevestiging niet in de koopprijs 
inbegrepen zijn, dienen deze kosten 
naast de koopprijs te worden betaald. 
De plaats voor de betaling is 34454 
Bad Arolsen/Duitsland. Buiten Duits-
land ontstaande bankkosten draagt de 

koper. De betaling dient zonder aftrek 
te geschieden en is opeisbaar op de in 
de orderbevestiging genoemde dag of 
binnen de daar genoemde betalingster-
mijn, die op grond van de factuurdatum 
berekend wordt. Als in de orderbevesti-
ging noch een dag noch een betalings-
termijn genoemd is, dient de betaling 
binnen 30 (dertig) kalenderdagen na 
de fac-tuurdatum te geschieden. De 
afneming van de producten door de 
koper is geen voorwaarde voor de 
opeisbaarheid van de betaling van de 
koopprijs.

2. De overeengekomen prijzen zijn ex-
clusief de op de dag van de levering 
van toepassing zijnde wettelijke omzet-
belasting.   

3. De koper is alleen dan gerechtigd 
een retentierecht te doen gelden of 
zijn presta-ties op te schorten, als de 
tegenaanspraak van de koper door ons 
erkend wordt, onbetwist of rechtsgeldig 
vastgesteld is.  

4. De koper is slechts dan tot verre-
kening gerechtigd, als de tegenaan-
spraak van de koper door ons erkend 
wordt, onbetwist of rechtsgeldig 
vastgesteld is.  

5. Als de koper met de betaling van de 
koopprijs in gebreke is, is hij verplicht 
aan ons rente wegens te late betaling 
ter hoogte van 9 (negen) procent over 
de basisrente van de Deutsche Bun-
desbank voor de duur van de achter-
stand te betalen.  

§ 9 Producten in strijd met het cont-
ract; producten met rechtsgebreken
  
1. De producten zijn in strijd met het 
contract, als ze op het tijdstip van de 
overdracht van het risico in aanzienlijke 
mate van de eisen volgens § 4 lid 1 en 
lid 2 afwijken. 

2. De producten hebben een rechts-
gebrek, als ze op het tijdstip van de 
overdracht van het risico duidelijk van 
de eisen volgens § 4 lid 3 afwijken. 

§ 10 Onderzoeks- en reclamatie-
plicht

1. Zonder dat daarmee een beperking 

van de wettelijke regelingen verbonden 
is, moet de koper de producten nau-
wkeurig op afwijkingen met betrekking 
tot soort, hoeveelheid, kwaliteit en 
verpakking onderzoeken. Indien nodig 
moet de koper het onderzoek met 
behulp van derde externe personen 
uitvoeren.   

2. De niet-naleving van het contract 
moet binnen tien (10) kalenderdagen 
meegedeeld worden. Voor een klaarbli-
jkelijke niet-naleving van het contract 
begint de termijn voor de mededeling 
met de levering van de producten, in 
alle andere gevallen nadat de koper de 
niet-naleving heeft vastgesteld of had 
moeten vaststellen. De mededeling van 
de niet-naleving van het contract moet 
schriftelijk geschieden en de niet-na-
leving moet nauwkeurig beschreven 
worden, zodat wij maatregelen kunnen 
nemen om de gebreken te verwijderen.  

3. Voor zover geen andere afspraken 
gemaakt werden en met het oog op 
rechtsgebreken zijn de wettelijke voor-
schriften van toepassing.  

§ 11 Verjaringstermijn

De aanspraken van de koper wegens 
levering van producten in strijd met het 
contract of producten met rechtsgebre-
ken verjaren een (1) jaar na levering 
van de producten. Onaangetast blijven 
echter aanspraken wegens arglistige, 
wegens opzettelijke of wegens grof 
nalatige contractbreuk alsmede aans-
praken wegens verwonding van leven, 
lichaam en gezondheid.  

§ 12 Rechtsmiddelen bij levering van 
producten in strijd met het contract 
of producten met rechtsgebreken; 
beperking van aansprakelijkheid

1. Bij de levering van producten in strijd 
met het contract kan de koper naleve-
ring, verbetering achteraf, inkorting 
en de vernietiging van de koop alleen 
volgens de wettelijke voorschriften ei-
sen. Tot de nakoming van het contract 
achteraf behoort noch de demontage 
van de gebrekkige producten noch de 
wederinbouw van de achteraf verbeter-
de of nageleverde producten.   
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2. Als de ons door de naleving van 
garantieclaims ontstaande kosten 
daardoor verhoogd worden, dat de 
koper de producten naar een plaats 
brengt, die niet in de orderbevesti-
ging genoemd is of - voor zover in de 
orderbevestiging geen plaats genoemd 
is – niet met de vestiging van de koper 
overeenstemt, worden deze kosten 
door de koper gedragen.

3. Nalevering en verbetering achteraf 
leiden niet tot een verlenging of een 
nieuw begin van de verjaringstermijn.   

4. Bij levering van producten in strijd 
met het contract of producten met 
rechtsgebreken of in het geval van 
een andere uit het koopcontract of de 
zakenrelatie met de koper resulterende 
contractbreuk kan de koper schadever-
goeding alleen volgens de wettelijke 
voorschriften eisen, waarbij verhaal op 
grond van andere aanspraken (in het 
bijzonder niet-contractuele aanspra-
ken) uitgesloten is:    

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor het 
gedrag van leveranciers of ondera-
an-nemers. Bovendien zijn wij niet 
aansprakelijk voor schadevergoeding, 
als de koper tot de schade heeft bijge-
dragen.
   
b. De koper moet bewijzen dat onze 
zaakvoerders, werknemers of andere 
personeelsleden opzettelijk of nalatig 
hun verplichtingen tegenover de koper 
niet nagekomen zijn.
  
c. Voor zover wij aansprakelijk zijn, is 
de aansprakelijkheid voor vertraagde 
of niet uitgevoerde levering tot 0,5 
procent voor elke volledige week, 
ten hoogste echter tot 5 procent van 
de koopprijs van de vertraagd of niet 
ge-leverde producten, en in geval van 
aansprakelijkheid wegens levering van 
producten in strijd met het contract en/
of producten met rechtsgebreken tot de 
koopprijs van de betrokken producten 
beperkt.
    
d. Afwijkend van § 12 lid 4 letter c) zijn 
wij niet aansprakelijk voor winstderving. 

e. De bovengenoemde beperkingen
in § 12 lid 4 zijn niet geldig

i. bij verwonding van leven, lichaam en 
gezondheid,

ii. als wij arglistig, grof nalatig of opzet-
telijk hebben gehandeld,

iii. als wij op grond van de verpflichten-
de productaansprakelijk-heidswetten 
aansprakelijk zijn, alsmede
 
iv. met het oog op de aansprakelijk-
heid, die volgens de van toepassing
zijnde wetten niet uitgesloten of 
beperkt mag worden.  

5. Als geen andere afspraken gemaakt 
werden, zijn de wettelijke voorschriften 
van toepassing.  

§ 13 Rechten voor het gebruik van 
software; rechten aan documenten 
etc.
 
1. Indien de producten ook software 
bevatten, wordt de koper met de lever-
ing van de producten een niet exclusie-
ve, eenvoudige, kosteloze licentie voor 
het gebruik van de software, echter 
alleen in verband met de op grond van 
dit koopcontract gekochte producten, 
overhandigd. Met de uitzondering een 
back-up te maken, is de koper niet 
gerechtigd de software te vermenigvul-
digen. 

2. Wij behouden ons alle industriële 
octrooirechten aan alle documenten, 
afbeeldingen, tekeningen etc. (samen-
vattend als „documenten“ aangeduid) 
voor, die in verband met de naleving 
van de verplichtingen uit het onderhavi-
ge koopcontract staan. Zulke docu-
menten zijn uitsluitend onze eigendom.  

§ 14 Overige bepalingen

1. Wij behouden ons de eigendom aan 
de geleverde producten tot de betaling 
van alle ons tegenover de koper toeko-
mende aanspraken voor.   

2. Wij zijn niet verplicht, prestaties te 
leveren, die niet in de orderbevestiging 
of in deze Internationale Verkoopvoor-
waarden genoemd zijn.   

3. Bij dit koopcontract behoren geen 
bijkomende bedingen.  

4. Voor alle wijzigingen van een af-
gesloten koopcontract is onze schrifte-
lijke – door onze handtekening kenbaar 

gemaakte – bevestiging noodzakelijk. 
  
5. De koper is niet gerechtigd zijn rech-
ten en verplichtingen tegen ons op een 
andere persoon over te dragen.   

6. De plaats van levering is in § 5 lid 2 
geregeld, de plaats van betaling is in 
§ 8 lid 1 geregeld. Als plaats voor de 
naleving van de overige verplichtingen 
werd – ook bij overeenkomst van een 
andere Incoterms clausule – 34454 
Bad Arolsen/Duitsland overeengeko-
men. Dit geldt ook voor de nalevering, 
voor de verbetering achteraf alsmede 
voor de terugafwikkeling van de cont-
ractuele verplichtingen in het geval dat 
het contract beëindigd wordt.  

7. De volledige communicatie, alle ver-
klaringen, mededelingen etc. (samen-
vattend als „mededelingen“ aangeduid) 
dienen uitsluitend in de Duitse of 
Engelse taal te geschieden. Medede-
lingen per telefax of e-mail voldoen 
aan het vereiste van de schriftelijke 
vorm. Een handtekening is voor het 
naleven van de schriftelijke vorm niet 
noodzakelijk, tenzij deze Internationale 
Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk een 
handtekening eisen.  

§ 15 Arbitrageovereenkomst en 
forumkeuzebeding

1. Als de koper zijn zetel binnen de 
Europese Economische Ruimte en/
of in Zwitserland heeft, wordt voor alle 
geschillen uit of in verband met dit 
koopcontract en deze Internationale 
Verkoopvoorwaarden, inclusief con-
tractuele, niet-contractuele en insol-
ventierechtelijke geschillen alsmede 
voor geschillen over de geldigheid, 
de ongeldigheid, de contractbreuk en 
de beëindiging van het koopcontract 
en voor geschillen op grond van de 
zakenrelatie tussen de koper en ons de 
uitslui-tende bevoegdheid van de voor  
34454 Bad Arolsen/Duitslend bevoeg-
de gerech-ten overeengekomen. Wij 
zijn in dit geval echter ook gerechtigd 
bij de gerechten aan de zetel van de 
koper een eis tot schadevergoeding 
tegen de koper in te dienen. 

2. Als de koper zijn zetel buiten de 
Europese Economische Ruimte en 
Zwitserland heeft, worden alle geschil-
len uit of in verband met dit koopcon-
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ract en deze Internationale Verkoop-
voorwaarden, inclusief contractuele, 
niet-contractuele en insolventierech-
telijke geschillen alsmede geschillen 
over de geldigheid, de ongeldigheid, 
de contractbreuk of de beëindiging 
van het koopcontract en geschillen 
op grond van de zakenrelatie tussen 
de koper en ons uitsluitend door een 
scheidsrechterlijke procedure volgens 
de Internationale Zwitserse voorschrif-
ten voor bemiddeling en arbitrage van 
de      Swiss Chambers‘ Arbitration 
Institution definitief beslist. De plaats 
van de scheidsrechtelijke procedure is 
Zürich/Zwitserland, de taal is Duits.

§ 16 Salvatorische clausule

Indien enigerlei bepaling in deze Inter-
nationale Verkoopvoorwaarden geheel 
of gedeeltelijk onwerkzaam of onjuist 
is of wordt, dan heeft dat geen invloed 
op de werkzaamheid en geldigheid van 
de andere bepalingen. Wij en de koper 
zijn verplicht, de ongeldige of strijdige 
bepaling te vervangen door een geldi-
ge bepaling die het beoogde economi-
sche doel het beste dient.
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