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1.

Voorwaarden van overeenkomst, toepasselĳk recht

a)

Voor onze overeenkomsten zĳn onze schriftelĳke opdrachtbevestigingen en deze Algemene
leverings- en betalingsvoorwaarden maatgevend. Afwĳkende voorwaarden of afspraken alsmede
mondelinge afspraken zĳn alleen geldig indien schriftelĳk bevestigd.

b)

Op al onze rechtsverhoudingen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De
toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken
van 11 april 1980 is uitgesloten.

2.

Offertes, prĳzen, betaling, zekerheden

a)

De door ons uitgebrachte offertes zĳn vrĳblĳvend. Alle belastingen, invoerrechten en andere
heffingen voor onze leveringen en prestaties in het land van bestemming zĳn voor rekening van
de koper. Tenzĳ anders overeengekomen gelden de prĳzen en voorwaarden van de ten tĳde van
het sluiten van de overeenkomst geldende prĳslĳst.

b)

Betaling dient netto zonder aftrek van enige korting te geschieden binnen 30 kalenderdagen na
factuurdatum. De datum van ontvangst van de betaling is bepalend voor nakoming van de
betalingstermĳnen. Niet-contante betalingen worden geaccepteerd bĳ wĳze van vervulling; (on)kosten komen voor rekening van de koper Wissels accepteren wĳ alleen op basis van een
afzonderlĳke schriftelĳke overeenkomst. We kunnen bepalen met welke van onze vorderingen
inkomende betalingen worden verrekend.

c)

Bĳ overschrĳding van de betalingstermĳn brengen wĳ een rente van 9% boven de basisrente in
rekening. Het geldend maken van verdere verzuimschade blĳft onverlet.

d)

Verrekening en retentie zĳn alleen toegestaan als de tegenvordering van de koper onbetwist is of
bĳ gewĳsde is vastgesteld. Een tegenvordering is te allen tĳde mogelĳk.

e)

Indien uitvoering van de overeenkomst in gevaar komt door het onvermogen van de koper om te
presteren, wat ook het geval is bĳ intrekking van een kredietlimiet van een
goederenkredietverzekering, hebben wĳ het recht de door ons te leveren prestatie te weigeren en
bovendien alle verleende betalingstermĳnen te herroepen en als zekerheid vooruitbetaling te
eisen. Daarnaast hebben wĳ het recht de overeenkomst te ontbinden.

f)

Indien de koper in gebreke blĳft met de betaling of indien hĳ een wissel niet betaalt op de
vervaldag, hebben wĳ het recht om de goederen terug te nemen en daartoe het bedrĳf van de
koper te betreden. Daarnaast kunnen wĳ de wederverkoop, verdere verwerking en verwĳdering
van de geleverde goederen verbieden.

g)

batimet heeft het recht, tot 100% van de verwachte factuurbedragen als vooruitbetaling te eisen.
Dit bedrag is afwĳkend van 2 b) netto zonder aftrek van enige korting onmiddellĳk opeisbaar. In
dit geval verschuiven de in de opdrachtbevestiging van batimet genoemde niet-bindende
leveringstermĳnen naar de datum, waarop de klant het volledige bedrag vooraf heeft betaald.

h)

Indien de klant bĳ batimet bestelde en door batimet geleverde goederen retourneert, ontvangt hĳ
van batimet voor de geretourneerde goederen een creditnota van 75% van de goederenwaarde,
op voorwaarde dat het gaat om goederen die door batimet kunnen worden doorverkocht. Dit geldt
niet in het geval van maatwerkproductie.

3.

Risico, levering, handelsvoorwaarden, transportrekken

a)

Het risico gaat over op de koper op het moment dat de goederen worden overgedragen aan de
expediteur of vervoerder, maar uiterlĳk op het moment dat de goederen het magazĳn of de
leverende fabriek verlaten. Dit geldt ook voor de levering "franco huis".

b)

De koper mag geen deelleveringen weigeren. Bĳ verzending bepalen wĳ expediteur, vervoerder
en manier van verzending.

c)

De INCOTERMS 2010 zĳn van toepassing op alle handelsvoorwaarden.
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d)

Onze goederen worden deels geleverd op speciale transportrekken. De koper dient de
transportrekken volgens onze specificaties te behandelen. In geval van vertraging bĳ teruggave
van, schade aan of het verlies van de transportrekken, hebben wĳ het recht om de ontstane
kosten aan de koper in rekening te brengen.

4.

Tĳdstip van levering, belemmering van levering, verzuim

a)

Leveringstermĳnen en -data worden te allen tĳde slechts bĳ benadering aangegeven en zĳn geen
vaste data of termĳnen. Indien overeenkomstig artikel 2 g) van deze voorwaarden vooruitbetaling
is geëist, wordt de niet-bindende leveringstermĳn verlengd en gaat deze in op de dag waarop het
bedrag door de klant volledig vooraf is betaald.

b)

Onze leveringsverplichting is onder voorbehoud van tĳdige en correcte levering aan ons, tenzĳ de
niet-tĳdige of vertraagde levering of niet-levering aan ons te wĳten is. Een bindend
overeengekomen leveringstermĳn wordt met ten minste 2 weken verlengd, indien niet tĳdig aan
ons wordt geleverd.

c)

Belemmering van leveringen door overmacht, waarvoor wĳ niet verantwoordelĳk zĳn, geven ons
het recht om de levering uit te stellen voor de duur van de belemmering en de omvang van de
gevolgen ervan. Bedrĳfsstoringen, productiestops, inkoopproblemen, arbeidsconflicten en andere
omstandigheden die de levering aanzienlĳk bemoeilĳken, staan gelĳk aan overmacht. Indien de
productie of de levering van goederen langer dan 6 maanden wordt belemmerd, kunnen wĳ de
overeenkomst ontbinden.

d)

Verzuim van onze kant treedt alleen op als wĳ na de vervaldatum na een schriftelĳke aanmaning
van de koper om redenen waarvoor wĳ verantwoordelĳk zĳn, niet binnen een redelĳke termĳn
alsnog presteren. Voorwaarde is echter nog steeds dat de koper niet zelf met een verplichting die
voortvloeit uit de zakelĳke relatie, in het bĳzonder zĳn betalingsverplichting, in gebreke is. Indien
de laatste door de koper goedgekeurde specificatie minder dan 30 dagen voor de
overeengekomen leveringsdatum ligt, wordt de overeengekomen leveringsdatum met deze
termĳn verschoven.

5.

Gewicht, aantal stuks, afmetingen, afwĳkingen

a)

Afwĳkingen in gewicht, aantal stuks of specificatie van de geleverde goederen van onze
gegevens op de pakbon en de factuur moeten door de koper worden aangetoond.

b)

Afhankelĳk van het type product is meer- of minderlevering toegestaan van 10% van het
overeengekomen gewicht of aantal stuks. Voor de voorgeschreven afmetingen gelden de DINtoleranties of de EN-toleranties, voor het overige de gebruikelĳke, toegestane afwĳkingen.
Verwĳzingen naar normen, materiaalbladen, keuringscertificaten en dergelĳke vormen geen
garantie voor de kwaliteit van de goederen

6.

Eigendomsvoorbehoud

a)

De goederen blĳven ons eigendom tot de definitieve betaling van alle huidige en toekomstige
vorderingen die voortvloeien uit de zakelĳke relatie met de koper. De koper zal onze goederen
gratis opslaan.

b)

Bĳ de verwerking van onze goederen door de koper gelden wĳ als fabrikant, zonder dat hieruit
verplichtingen voortvloeien, en verwerven wĳ de eigendom van de nieuw ontstane goederen.
Indien de verwerking samen met andere materialen plaatsvindt, verwerven wĳ mede-eigendom in
de verhouding van de factuurwaarde van onze goederen tot die van de andere materialen. Indien
bĳ een verbinding of vermenging van onze goederen met een zaak van de koper deze als
hoofdzaak moet worden beschouwd, gaat de mede-eigendom van de zaak aan ons over in
verhouding van de factuurwaarde van onze goederen tot de factuurwaarde of, bĳ ontbreken
daarvan, tot de marktwaarde van de hoofdzaak. In deze gevallen wordt de koper geacht de
bewaarder te zĳn.

c)

Alle vorderingen die voortvloeien uit de verkoop van goederen, waarop wĳ eigendomsrechten
hebben, worden door de koper reeds nu in de omvang van ons eigendomsaandeel in de
verkochte goederen tot zekerheid aan ons overgedragen.
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d)

De koper heeft het recht om in het kader van de normale bedrĳfsuitoefening over de goederen,
die onder ons eigendomsvoorbehoud staan, te beschikken en de overgedragen vorderingen te
innen, zolang hĳ zĳn verplichtingen uit de zakelĳke relatie met ons tĳdig nakomt - met name zich
aan de betalingsvoorwaarden houdt - en een risico voor onze rechten inzake
eigendomsvoorbehoud uitgesloten schĳnt. Anders hebben wĳ het recht om op kosten van de
koper de teruggave van de onder ons eigendomsvoorbehoud staande goederen te eisen. De
koper verklaart reeds nu akkoord te gaan met onze toegang tot het terrein en het gebouw waar
de goederen zich bevinden voor inventarisatie en inbezitneming.
Bovendien hebben wĳ het recht om het recht om vorderingen te innen te herroepen. Wĳ kunnen
eisen dat de koper ons informeert over de onder ons eigendomsvoorbehoud staande goederen
alsmede de aan ons overgedragen vorderingen en de debiteur hiervan, ons alle voor de inning
noodzakelĳke informatie verstrekt, de betreffende documenten overhandigt en de overdracht aan
zĳn debiteur bekendmaakt.

e)

Indien de waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 20% overschrĳdt, zullen wĳ
op verzoek van de koper zekerheden naar onze keuze vrĳgeven.

7.

Gebreken

a)

Goederen moeten onmiddellĳk gecontroleerd worden. Voor zover dit door redelĳk onderzoek kan
worden vastgesteld, moeten gebreken, verkeerde leveringen en tekorten onmiddellĳk, uiterlĳk
echter binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelĳk aan ons worden gemeld. Als een
defect pas later een tĳdens de eerste inspectie niet herkenbaar gebrek vertoont, moet dit
onmiddellĳk schriftelĳk worden gemeld en moet de eventuele be- of verwerking meteen worden
stopgezet. Artikel 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) is van toepassing, en
heeft voorrang op de bepalingen van het Duits Burgerlĳk Wetboek (BGB). Indien de besteller de
goederen be- of verwerkt, mogen wĳ ervan uitgaan dat de zaak geschikt is voor het gebruik van
de besteller.

b)

Indien de klant ons niet onmiddellĳk op de hoogte brengt, worden de goederen met het oog op
het gebrek geacht te zĳn goedgekeurd. Hetzelfde geldt indien de besteller ons niet in staat stelt
het gebrek onmiddellĳk op ons verzoek naar behoren te inspecteren.

c)

Bĳ de melding van het gebrek dient de besteller tegelĳkertĳd onherroepelĳk aan te geven of hĳ
verwezenlĳking van de prestatie achteraf, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de
afgeleverde zaak wil. In het geval van terechte klachten zullen wĳ, naar keuze van de besteller,
de zaak herstellen of zonder verzendkosten
aan het oorspronkelĳke ontvangststation vervanging leveren tegen teruggave van d.w.z. in ruil
voor de gebrekkige goederen of de goederen terugnemen en reeds gedane betalingen
terugbetalen. Indien de gekozen manier van verwezenlĳking van de prestatie achteraf alleen
mogelĳk tegen onevenredige kosten, zullen wĳ zonder meer een andere manier van
verwezenlĳking van de prestatie achteraf kiezen.

d)

De besteller kan na tweemaal mislukken van herstel of vervangende levering zĳn recht op
ontbinding van de overeenkomst geldend maken of vermindering van de koopprĳs eisen. Een
door de besteller eventueel eerder gestelde termĳn voor nakoming van de overeenkomst gaat
pas op dat moment in.

e)

De besteller kan geen rechten ontlenen aan gebrekkige deelleveringen ten aanzien van de
overige deelleveringen.

f)

Indien de koper gebruik maakt van systeemonderdelen van derden, is de koper verplicht om bĳ
eventuele schade aan te tonen dat de schade ook zou zĳn ontstaan als systeemonderdelen
waren gebruikt. Anders komen de aanspraken van de koper op gebreken in verband met
gebreken en op schadevergoeding te vervallen.

g)

Wĳ bevelen de koper dringend aan om profielen en toebehoren zorgvuldig te controleren voor
installatie. De aansprakelĳk is beperkt tot de goederenwaarde van de profielen en toebehoren. Dit
geldt in het bĳzonder voor kosten en schade die kunnen ontstaan bĳ eventuele noodzakelĳke
vervanging bĳ demontage en eventuele herinstallatie. Dit geldt ook voor materiële schade
volgens §§ 823 ev. Duits Burgerlĳk Wetboek en garantieclaims als gevolg van materiaal- en
constructiefouten, instructiefouten, verwerkings- en installatiefouten en voor indirecte schade.
Wettelĳke rechten blĳven onaangetast.
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8.

Technisch advies, garantie

a)

Technisch advies wordt gegeven naar eer en geweten. Het is echter niet bindend en ontslaat de klant
niet van de noodzaak om zĳn eigen controles en tests uit te voeren. De besteller is verantwoordelĳk voor
het naleven van de wettelĳke en officiële voorschriften bĳ het gebruik van onze goederen.

b)

De in catalogi, brochures en orders e.d. gespecificeerde parameters en informatie over de
leveringsomvang, afmetingen, gewichten, materialen, het uiterlĳk en de prestaties dienen ter aanduiding
van het voorwerp van levering en vormen geen garantie voor de kwaliteit of levensduur.
Garantieverklaringen moeten uitdrukkelĳk en schriftelĳk worden gedaan om rechtsgeldig te zĳn. Indien
de goederen op het moment van overgaan van het risico niet over een dergelĳk gegarandeerde
eigenschap beschikken, zullen wĳ, naar keuze van de besteller, de zaak kosteloos herstellen, ofwel
zonder verzendkosten aan het oorspronkelĳke ontvangststation vervanging leveren tegen teruggave van
deze goederen, ofwel de goederen terugnemen en de reeds gedane betalingen terugbetalen,

9.

Beperking van de aansprakelĳkheid

a)

Tenzĳ dwingend rechtelĳke bepalingen hiermee in tegenspraak zĳn, aanvaarden wĳ indirecte en directe
schadeclaims van welke aard ook, met uitzondering van persoonlĳk letsel alleen in geval van opzet of
grove nalatigheid van onze kant en alleen voor zover deze gedekt en uitgekeerd worden door onze
eigen aansprakelĳkheidsverzekering. Voor zover resterende schadeclaims niet gedekt worden door
deze verzekering, bĳvoorbeeld wegens verzuim of onmogelĳkheid, is onze aansprakelĳkheid beperkt tot
een bedrag dat gelĳk is aan vĳf keer de prĳs van de gebrekkige levering of prestatie.

b)

De besteller is verplicht om onmiddellĳk na de ontdekking van een gebrek actie te ondernemen om
verdere schade te voorkomen. Bĳ de melding van een gebrek moet de besteller de door hem verwachte
schade kwantificeren. Onmiddellĳk na het ontstaan van omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat het
bedrag van de schade het vĳfvoudige van de waarde van de betreffende levering of prestatie bereikt of
overschrĳdt, dient de besteller ons hiervan schriftelĳk op de hoogte te stellen; hetzelfde geldt voor
omstandigheden die zich later voordoen en die van invloed kunnen zĳn op de hoogte van de schade.
Indien de besteller deze mededeling niet doet, zĳn wĳ niet verplicht om financiële schade te vergoeden
die dit bedrag te boven gaat.

10.

Verjaring
In gevallen waarin de klant geen consument is, verjaren alle vorderingen wegens gebreken en
schadevergoeding één jaar na levering of prestatie, of, indien een langere verjaringstermĳn voor
vorderingen wegens gebreken is overeengekomen, aan het einde van deze termĳn.

11.

Intellectuele eigendomsrechten van derden, rechten op gereedschap

a)

Indien bĳ leveringen op basis van tekeningen of andere informatie van de koper inbreuk wordt gemaakt
op intellectuele eigendomsrechten van derden, vrĳwaart de koper ons voor alle aanspraken.

b)

De koper verwerft geen rechten op het gereedschap zelf door het geheel of gedeeltelĳk vergoeden van
de gereedschapskosten.

12.

Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, overige

a)

Tenzĳ anders overeengekomen is de plaats van uitvoering voor onze leveringen af fabriek de fabriek, bĳ
de overige leveringen ons magazĳn.

b)

Bevoegde rechtbank is Dresden.

c)

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing. De toepassing van het VNVerdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) van 11
april 1980 is uitgesloten.

d)

De firma batimet GmbH is niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechting
door een geschillenorgaan.

e)

Mocht een bepaling van deze Algemene leveringsvoorwaarden ongeldig zĳn of worden, dan blĳven de
bepalingen nochtans voor het overige onverminderd van kracht. Deze Algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden gelden vanaf april 2020 en vervangen alle Algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden tot nu toe.
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