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Verkoopvoorwaarden

I. Algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties die BEHA-
AMPROBE Glottertal (hierna 'leverancier' genoemd) aangaat met haar klanten (hierna 
kopers). Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien de koper wordt 
beschouwd als een industrieel (art. 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek [BGB]), 
rechtspersoon onder publiekrecht of een speciaal fonds onder publiekrecht.

2. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn met name van toepassing op contracten 
voor de verkoop en/of levering van goederen die worden vervoerd (hierna 'goederen' 
genoemd), ongeacht of de leverancier de goederen zelf vervaardigt of de goederen 
koopt van onderleveranciers (art. 433, art. 651 van het Duitse Burgerlijk Wetboek). 
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing als een algemene 
overeenkomst in hun respectievelijk geldige versie voor toekomstige contracten voor 
de verkoop en/of levering van goederen die met dezelfde koper zijn gesloten zonder 
dat de leverancier hier in elk afzonderlijk geval naar moet terugverwijzen.

3. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing. Alternatieve, 
conflicterende of aanvullende algemene bedrijfsvoorwaarden van de koper maken 
uitsluitend deel uit van deze overeenkomst indien en voor zover de leverancier 
uitdrukkelijk instemt met hun geldigheid. Deze bepaling inzake instemming is van 
toepassing in alle gevallen, onder andere wanneer de leverancier bijvoorbeeld de 
levering aan de koper uitvoert zonder voorbehoud met volledige kennis van de 
algemene voorwaarden van de koper.

II. Contractafsluiting
1. Door de leverancier geleverde offertes zijn niet-bindend en zonder verplichting.

2. Het bestellen van de goederen door de koper wordt beschouwd als een bindend 
aanbod van contract. Tenzij anders vermeld in de bestelling heeft de leverancier 
vier weken na ontvangst om dit aanbod van contract te aanvaarden.

3. Aanvaarding kan schriftelijk worden gemeld (bijvoorbeeld door een 
orderbevestiging) of door levering van de goederen aan de koper.

4. De leverancier behoudt zich het recht voor, inclusief met betrekking tot meerdere 
leveringsovereenkomsten en algemene overeenkomsten, om op elk moment 
ontwerpwijzigingen aan te brengen. In dergelijke gevallen is de leverancier niet 
verplicht soortgelijke wijzigingen aan te brengen aan reeds geleverde producten. 
Dit is eveneens van toepassing op software-updates en -upgrades.

III. Prijzen en betalingsvoorwaarden
1. De vermelde prijzen zijn fabrieksprijzen en exclusief verpakking en belasting 
over de toegevoegde waarde volgens het wettelijk geldende tarief.

2. Indien de leverancier overeenkomstig art. 4 van de Duitse Verpakkingsvoorschriften 
[VerpackV] verplicht is de verpakking voor het vervoer van de goederen terug te 
nemen, draagt de koper de kosten van het retourtransport van de gebruikte 
verpakking.

3. Indien de leverancier op grond van deze overeenkomst de verantwoordelijkheid 
voor de installatie van de goederen heeft genomen en er geen alternatieve 
regeling is getroffen, draagt de koper, naast de volledige betaling onder 
deze overeenkomst, de kosten van alle noodzakelijke bijkomende kosten, met 
name reiskosten, kosten voor het vervoer van gereedschap en de persoonlijke 
bezittingen van het personeel van de leverancier, en accommodatie.

4. De koper draagt de kosten van eventueel verschuldigde douanerechten, 
heffingen, belastingen of andere openbare heffingen. Alle andere verpakkingen 
die niet onder art. II, nr. 2 vallen, worden niet door de leverancier teruggenomen 
en worden eigendom van de koper.

5. Betalingen moeten worden gedaan aan het betaalkantoor van de leverancier.

6. Facturen dienen strikt te worden betaald tegen de 15e van de volgende maand. 
Na de hierboven vermelde betalingstermijn wordt de koper geacht in gebreke van 
betaling te zijn. Een rente van 8 procent boven op het basistarief, hoewel niet 
minder dan 12 procent p.a., wordt toegepast op de aankoopprijs gedurende de 
periode van in gebreke zijn. De leverancier behoudt zich het recht voor van verdere 
vordering tot schadevergoeding als gevolg van niet-betaling. Met betrekking tot 
handelaars blijft het recht van de leverancier op wettelijke handelsrente (art. 353 
van de Duitse Handelscode [HGB]) onaangetast.

7. De koper heeft uitsluitend recht op compensatie voor zover deze aanspraak wordt 
gemaakt zonder overige wettelijke verhaalsmogelijkheid of onbetwist is. Hetzelfde 
geldt voor het recht op retentie, waarvan de wettige uitoefening afhankelijk is van de 
tegenvordering van de koper op basis van dezelfde contractuele relatie.

IV. Levertermijnen; levering en aanvaarding van vertragingen
1. Om de naleving van de leveringstermijn te garanderen, moet de leverancier in 
het bezit zijn van alle documentatie, goedkeuringen en vrijwaringen, met name 
van plannen, die de koper tijdig dient te leveren, en tevens moet worden voldaan 
de overeengekomen voorwaarden voor betaling en andere verplichtingen waaraan 
de koper gebonden is. Indien niet tijdig aan deze vereisten is voldaan, is de 
leverancier gerechtigd de leveringstermijnen redelijkerwijs te verlengen; dit geldt 
niet indien de leverancier in gebreke is in verband met de vertraging.

2. Indien niet-naleving van aangegeven termijnen het gevolg is van overmacht 
zoals mobilisatie, oorlog, civiele onrust, of soortgelijke gebeurtenissen zoals 
industriële acties of uitsluiting, is de leverancier gerechtigd de leveringstermijnen 
redelijkerwijs uit te breiden.

3. Indien de leverancier de goederen niet levert volgens schema, heeft de koper 
voor elke volle week vertraging recht op een compensatie van 0,5%, doch niet 
meer dan 5% van de prijs voor het deel van de leveringen dat niet is geleverd, op 
voorwaarde dat de koper enige gevolgschade aantoont. Voor zowel vorderingen 
tot schadevergoeding van de kant van de koper wegens vertragingen van 
levering als vorderingen tot schadevergoeding in plaats van prestaties, die de 
drempelwaarden in de voorgaande bepaling overschrijden, geldt dat deze zijn 
uitgesloten in alle gevallen van vertraagde levering, ook na het verstrijken van een 
leveringstermijn die aan de leverancier is opgelegd. Dit geldt niet voor de gevallen 
bedoeld in art. XI, nr. 2.

4. De koper is verplicht binnen een termijn van twee weken te verklaren of hij 
voornemens is zich uit de overeenkomst terug te trekken als gevolg van de 
vertraging van de levering op verzoek van de leverancier. Indien de koper dit niet 
binnen de voorgeschreven termijn doet, vervalt diens recht op terugtrekking uit 
de overeenkomst.

5. Indien de verzending of de overdracht op verzoek van de koper wordt vertraagd 
met meer dan één maand na kennisgeving van gereedheid voor verzending, 
kan een opslagvergoeding aan de koper worden gefactureerd na afloop van de 
termijn van één maand tegen een tarief van 1% van de prijs van de te leveren 
artikelen voor elke ingegane week, met een maximale heffing van 100%. De 
partijen van de overeenkomst hebben de vrijheid om aan te tonen dat er hogere 
of lagere opslagkosten zijn ontstaan; de vastrentende opslagkosten zullen worden 
weggestreept tegen eventuele hogere geldelijke vorderingen.

6. Indien een contractueel recht op teruggave van de goederen is overeengekomen, 
draagt de koper de kosten van verpakking en verzending. De koper draagt het 
volledige risico van een verslechtering of het potentieel volledig verlies van de 
goederen tot de ontvangst van de retourzending.

V. Levering, risico-overdracht
1. Levering is af fabriek; dit wordt ook beschouwd als de plaats van de prestatie. 
De goederen worden verzonden naar een alternatieve bestemming (verkoop per 
verzending) op verzoek en kosten van de koper. Tenzij anders overeengekomen is 
de leverancier gerechtigd de aard van de zending vast te stellen (met name het 
verzendbedrijf, de verzendroute, de verpakking).

2. De koper aanvaardt het risico van onopzettelijk volledig verlies of onopzettelijke 
verslechtering van de goederen, en van vertraging, inclusief franco levering, als volgt:

a) In het geval van verkoop door middel van verzending gaat het volledige risico 
over op de vervoerder of andere persoon of instelling die is aangewezen om 
de zending uit te voeren vanaf het tijdstip van verzending van de goederen. 
Op verzoek en kosten van de koper worden de leveringen door de leverancier 
verzekerd tegen de gebruikelijke vervoersrisico's
b) in geval van leveringen met installatie of montage op de dag van de overdracht aan 
het terrein van de koper of, indien overeengekomen, na onberispelijke werkingstest
c) indien met aanvaarding is ingestemd, zal dit beslissend zijn met betrekking tot 
risico-overdracht. De wettelijke bepalingen inzake arbeidsovereenkomsten gelden 
ook anderszins voor de overeengekomen aanvaarding; art. VI, nr. 6 wordt niet 
beïnvloed.

3. De koper draagt het volledige risico indien de verzending, overdracht, initiatie, 
prestaties van de installatie of montage, overdracht aan het terrein van de koper 
of werkingstest worden vertraagd om redenen die de koper kunnen worden 
aangerekend, of indien de aanvaarding om andere redenen door de koper is vertraagd.

4. De koper mag de leveringen niet weigeren vanwege kleine gebreken. Gedeeltelijke 
leveringen zijn toegestaan, mits deze niet onredelijk zijn voor de koper.
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VI. Aanvaarding
Indien de leverancier vraagt om een aanvaardingsbewijs van de levering, moet 
dit door de koper binnen twee weken na levering worden uitgevoerd. Indien 
dit niet gebeurt, wordt de aanvaarding geacht te hebben plaatsgevonden 
wanneer de koper niet binnen deze termijn schriftelijk een klacht indient. De 
ontvangst van klachten door de leverancier is beslissend voor de naleving van 
de termijn. De aanvaarding wordt eveneens geacht te hebben plaatsgevonden 
indien de geleverde goederen zijn gebruikt, eventueel na voltooiing van een 
overeengekomen testfase, mits van toepassing.

VII. Eigendomsvoorbehoud
1. De leverancier behoudt volledige eigendom van de verkochte goederen 
tot volledige betaling van alle lopende en toekomstige vorderingen die zijn 
verschuldigd aan de leverancier, voortvloeiend uit de koopovereenkomst en de 
huidige zakelijke relatie (gedekte vorderingen).

2. De goederen die aan eigendomsvoorbehoud zijn onderworpen, mogen niet 
aan derden worden beloofd, noch als zekerheid worden gesteld, tot volledige 
betaling van de gedekte vorderingen. De koper moet de leverancier onmiddellijk 
schriftelijk informeren indien en wanneer derden zich toegang hebben verschaft 
tot de goederen van de leverancier.

3. De koper heeft het recht de goederen te verkopen op en/of verwerken, met 
inachtneming van eigendomsvoorbehoud volgens de gebruikelijke gang van 
zaken. In dergelijke gevallen gelden de volgende aanvullende voorwaarden.

a) Eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot producten die zijn vervaardigd door 
verwerking, vermenging of samenvoeging van de goederen van de leverancier 
tot hun volledige waarde, waarbij de leverancier als fabrikant wordt beschouwd.
b) Indien de eigendomsrechten van derden in het geval van verwerking, vermenging 
of samenvoeging van goederen van derden blijven bestaan, zal de leverancier 
mede-eigendomsrechten verwerven in verhouding tot de factuurwaarde van 
de verwerkte, vermengde of gecombineerde goederen. In alle andere gevallen 
gelden de bepalingen die van toepassing zijn op de geleverde goederen onder 
eigendomsvoorbehoud, eveneens voor het geproduceerde product.
c) De koper verbindt zich ertoe onmiddellijk de volledige vordering van derden 
aan de leverancier over te dragen bij de verkoop van de goederen of producten 
voor het bedrag van het aandeel van de leverancier als mede-eigenaar in het 
geval van (a) en/of (b) als zekerheid. De leverancier aanvaardt de overdracht van 
vorderingen. De rechten en verplichtingen van de koper in lid 2 zijn eveneens van 
toepassing met betrekking tot overgedragen vorderingen.
d) De koper blijft naast de leverancier bevoegd de vorderingen te innen. De 
leverancier verplicht zich om geen actie te ondernemen om de vorderingen te 
innen zolang de koper voldoet aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van 
de leverancier, niet in verzuim van betaling verkeert, er geen aanvraag is ingediend 
voor een faillissementsprocedure met betrekking tot de middelen van de koper, en 
geen andere deficiëntie is geïdentificeerd in verband met de betalingscapaciteit. In 
het geval van het bovenstaande kan de leverancier echter eisen dat de koper hem 
in kennis stelt van de overgedragen vorderingen en de respectieve debiteuren, alle 
verdere vereiste informatie verschaft om de gelden te ontvangen, de bijbehorende 
documentatie over te dragen en de debiteuren (derden) in te lichten over de 
overdracht van vorderingen.
e) Indien de haalbare waarde van de gedekte vorderingen van de leverancier met meer 
dan 20% overschrijdt, kan de koper besluiten tot het vrijgeven van de waarborgen.

VIII. Materiële gebreken
1. Leveringen die materiële gebreken vertonen binnen de wettelijke termijn van 
beperking - ongeacht de duur van de werking - zullen worden gerepareerd, opnieuw 
geleverd of teruggegeven zonder kosten rekening te brengen naar keuze van de 
leverancier, mits de oorzaak van de materiële gebreken aanwezig was op het 
tijdstip van de overdracht van het risico. Tenzij anders is bepaald met betrekking 
tot de aansprakelijkheid voor schade op grond van artikel XI, is de leverancier, in 
overeenstemming met de aanvullende prestatieverplichtingen, niet verplicht om 
een defect artikel uit een alternatief artikel te verwijderen (niet geleverd door de 
leverancier) waarin het defecte artikel is geïnstalleerd, noch om de kosten te dragen 
voor het installeren van een vervangend of gerepareerd artikel.

2. Vorderingen wegens materiële gebreken zijn beperkt tot 12 maanden onder het 
statuut van beperkingen. Dit geldt niet als er volgens de wet langere termijnen 
worden voorgeschreven in overeenstemming met art. 438, par. 1, nr. 2 (structuren 
en items voor structuren), art. 479, par. 1 (recht van beroep) en art. 634a, par. 1, 
nr. 2 (constructiefouten) van het Duitse Burgerlijk Wetboek, evenals in het geval 
van fatale schade, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, of in het geval 
van een schending van het recht van de kant van de leverancier die toe te schrijven 
is aan opzet of grove nalatigheid, of wanneer een defect bewust is verzwegen. 

Wettelijke bepalingen inzake schorsing van het vervallen, schorsing en herinitiatie 
van de voorwaarden blijven onverlet.

3. De koper verbindt zich ertoe de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte 
te brengen van materiële gebreken (met inbegrip van onjuiste en onderlevering). De 
koper wordt niet geacht de leverancier onmiddellijk op de hoogte te hebben gebracht 
als de melding niet binnen twee weken is gedaan; de melding moet binnen deze 
periode worden gedaan om te voldoen aan de voorwaarde van deze overeenkomst.

4. De leverancier is gerechtigd om aanvullende prestaties te leveren onder deze 
overeenkomst afhankelijk van de betaling door de koper van de verschuldigde 
aankoopprijs. De koper heeft echter recht op een vermindering met een redelijk deel 
van de aankoopprijs evenredig aan het gebrek volgens de clausule in art. III, nr. 7. 
2. Indien een vordering voor een gebrek ten onrechte is ingediend, is de leverancier 
gerechtigd de hiervoor gemaakte kosten bij de koper in rekening te brengen ter 
compensatie.

5. De leverancier zal eerst de mogelijkheid krijgen om aanvullend werk te verrichten 
binnen een redelijk tijdsbestek. Indien het aanvullende werk ondoeltreffend is, 
heeft de koper het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst of om de hoogte 
van de betaling te verlagen.

6. Vorderingen wegens gebreken zijn uitgesloten in geval van geringe afwijkingen van de 
overeengekomen eigenschappen, geringe afwijkingen in de bruikbaarheid, natuurlijke 
slijtage of schade als gevolg van het risico van onjuiste of nalatige behandeling, 
overmatig gebruik, ongeschikte apparatuur, fabricagefouten, ongeschikte funderingen 
of bepaalde externe invloeden die niet onder deze overeenkomst vallen, of in geval van 
niet-reproduceerbare softwarefouten. Indien wijzigingen of reparatiewerkzaamheden 
incorrect zijn uitgevoerd door de koper of derden, zijn vorderingen wegens gebreken 
eveneens uitgesloten voor deze en daaruit voortvloeiende gevolgen.

7. Vorderingen van de kant van de koper met betrekking tot gemaakte kosten voor 
aanvullende prestaties, met name vervoer, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn 
uitgesloten indien de kosten stijgen doordat de goederen moeten worden geleverd 
op een alternatieve locatie op het terrein van de koper, tenzij een dergelijke 
levering overeenkomt met het beoogde gebruik.

8. Het recht van beroep van de koper tegen de leverancier overeenkomstig art. 478 
van het Duitse Burgerlijk Wetboek (beroep van opdrachtnemer) bestaat slechts 
voor zover de koper geen overeenkomsten met zijn begunstigde heeft gesloten 
die het toepassingsgebied van de wettelijke voorschriften voor vorderingen 
wegens gebreken overschrijden. Art. VIII, nr. 7 is ook van toepassing op het 
toepassingsgebied van het recht van beroep van de koper tegen de leverancier 
overeenkomstig art. 478, par. 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek.

9. Art. XI (andere vorderingen tot schadevergoeding) geldt ook anderszins voor 
vorderingen tot schadevergoeding. Verdere vorderingen van de koper tegenover 
de leverancier of diens agenten of andere vorderingen als gevolg van materiële 
gebreken dan in art. VIII worden genoemd, zijn uitgesloten.

IX. Industriële eigendomsrechten en auteursrechten; juridische 
gebreken
1. Tenzij anders is overeengekomen, verstrekt de leverancier de levering vrij 
van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna 
eigendomsrechten genoemd), uitsluitend in het land van levering. Indien een 
derde partij aanspraak maakt op wettelijke vorderingen jegens de koper wegens 
een inbreuk op eigendomsrechten door leveringen die door de leverancier 
zijn verricht en overeenkomstig deze overeenkomst zijn gebruikt, vrijwaart de 
leverancier de koper als volgt binnen de in art. VIII, nr. 2 vermelde termijn:

a) De leverancier zal, naar eigen inzichten en op eigen kosten, ofwel de gebruiksrechten 
op de betrokken leveringen verwerven, of de goederen zodanig wijzigen dat de 
eigendomsrechten niet meer worden overtreden, of de goederen vervangen. Indien dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is voor de leverancier, is de koper wettelijk gerechtigd om 
zich uit de overeenkomst terug te trekken of om de hoogte van het te betalen bedrag 
te verlagen.
b) De plicht van de leverancier om schadevergoeding te betalen is geregeld in 
art. XI.
c) De hierboven vermelde verplichtingen van de leverancier zijn slechts van toepassing 
indien de koper de leverancier onmiddellijk van alle door derden opgeëiste vorderingen 
op de hoogte brengt, geen overtreding erkent, en alle defensieve maatregelen en de 
afwikkeling van de onderhandelingen uitsluitend naar het oordeel van de leverancier 
blijven geschieden. Indien de koper het gebruik van de geleverde goederen vanwege 
de beperking van schade of om andere belangrijke redenen opschort, is de koper 
verplicht om de derde partij erop te wijzen dat de opschorting van het gebruik geen 
erkenning inhoudt van een inbreuk op eigendomsrechten.

2. Vorderingen van de kant van de koper zijn uitgesloten indien de koper 
verantwoordelijk is voor de inbreuk op eigendomsrechten.
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3. Vorderingen van de kant van de koper zijn verder uitgesloten indien de 
schending van rechten is toe te schrijven aan bijzondere bepalingen opgelegd door 
de koper, om anders gebruik te maken van de goederen dan zoals voorzien door 
de leverancier, of om de goederen te wijzigen of deze te gebruiken met producten 
die niet zijn geleverd door de leverancier.

4. De leverancier behoudt alle eigendomsrechten en auteursrechten op kostenramingen, 
tekeningen, handleidingen en andere documentatie (hierna documentatie genoemd) 
zonder beperking. De documentatie mag niet toegankelijk zijn voor derden zonder 
voorafgaande toestemming van de leverancier en moet onmiddellijk op verzoek aan 
de leverancier worden teruggezonden indien het contract niet aan de leverancier 
wordt toegekend. Bepalingen 1 en 2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op de 
documentatie van de koper; deze documentatie kan echter worden verstrekt aan 
derden aan wie de leverancier gewettigde leveringen heeft overgedragen.

5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt informatie die 
aan de leverancier zijn verstrekt, niet als vertrouwelijk behandeld.

6. De koper heeft het niet-exclusieve recht om door de leverancier geleverde software 
te gebruiken, mits de overeengekomen prestatiekenmerken zonder wijzigingen 
worden nageleefd en het gebruik op de overeengekomen apparaten plaatsvindt. De 
koper mag twee reservekopieën maken zonder uitdrukkelijke toestemming.

7. In het geval van inbreuk op eigendomsrechten gelden de bepalingen van art. 
VIII, nr. 4, 5 en 9 ook anderszins met betrekking tot vorderingen van de kant van 
de koper onder nr. 1 a).

8. In het geval van andere juridische gebreken zijn de bepalingen van art. VIII van 
toepassing.

9. Verdere vorderingen van de koper tegenover de leverancier of diens agenten of 
andere vorderingen dan genoemd in art. VIII als gevolg van juridische gebreken 
zijn uitgesloten.

X. Onmogelijkheid van prestaties, contractwijziging
1. Indien de levering onmogelijk wordt geacht, is de koper gerechtigd schadevergoeding 
te eisen, tenzij de leverancier hiervoor niet verantwoordelijk is. Vorderingen tot 
schadevergoeding van de kant van de koper worden echter beperkt tot 10% van 
de waarde van het betreffende deel van de levering dat niet op de bedoelde manier 
kan worden gebruikt wegens onvermogen tot prestaties. Deze beperking geldt 
niet wanneer de verplichte aansprakelijkheid wordt voorgeschreven in geval van 
opzet, grove nalatigheid of wegens fataal letsel, lichamelijk letsel of schade aan de 
gezondheid; de bewijslast verschuift in dit geval niet naar de koper. Het recht van de 
koper om zich uit het contract terug te trekken blijft onaangetast.

2. Indien onvoorzienbare gebeurtenissen zoals gedefinieerd in art. IV, nr. 2 de 
economische betekenis of de inhoud van de levering, of de bedrijfsactiviteiten 
van de leverancier aanzienlijk beïnvloeden, zal het contract redelijkerwijs en in 
goed vertrouwen worden aangepast. Indien een dergelijke contractwijziging 
economisch onredelijk is, heeft de leverancier het recht zich terug te trekken uit 
het contract. Indien de leverancier voornemens is zijn recht op terugtrekking uit 
het contract uit te oefenen, moet de leverancier de koper daarvan op de hoogte 
brengen binnen drie weken nadat leverancier er kennis van heeft genomen. Indien 
de koper dit niet binnen de voorgeschreven termijn doet, vervalt diens recht op 
terugtrekking uit de overeenkomst.

XI. Andere vorderingen tot schadevergoeding
1. De leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor vorderingen tot schadevergoeding 
- ongeacht de rechtsgrond - in geval van opzet en/of grove nalatigheid. In geval 
van gewone nalatigheid is de leverancier slechts aansprakelijk voor schade die 
betrekking heeft op fataal letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, 
of voor schade met betrekking tot de overtreding van een belangrijke contractuele 
verplichting (een verplichting die noodzakelijk is voor de goede uitvoering van 
het contract en waarvan de uitvoering door de contractuele partner normaal 
gesproken kan worden verwacht en waarop deze kan vertrouwen); in dergelijke 
gevallen is de aansprakelijkheid van de leverancier echter beperkt tot compensatie 
voor voorzienbare schade die hier normaal gesproken aan zijn verbonden.

2. Beperkingen van aansprakelijkheid afgeleid van par. 1 gelden niet indien 
de leverancier opzettelijk blijkt te hebben verzwegen of een garantie heeft 
verleend voor de kwaliteit van de goederen. De garantie van de fabrikant vormt 
geen garantie door de leverancier. De voorzieningen in bepaling 1 gelden voor 
vorderingen van de kant van de koper overeenkomstig de bepalingen van de 
Duitse Productaansprakelijkheid.

3. Indien de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding overeenkomstig 
art. XI, vervalt de geldigheidsperiode van de aanspraak bij het verstrijken van 
de wettelijke termijn die van toepassing is op vorderingen wegens materiële 
gebreken overeenkomstig art. VIII, nr. 2. In het geval van vorderingen tot 
schadevergoeding overeenkomstig de Duitse Productaansprakelijkheid gelden de 
wettelijke bepalingen van het statuut van de beperkingen.

XII. Plaats van bevoegdheid en toepasselijk recht
1. De exclusieve plaats van bevoegdheid voor alle geschillen die direct of indirect 
voortvloeien uit de contractuele betrekkingen, is de woonplaats van de leverancier 
indien de koper een handelaar, een rechtspersoon onder publiekrecht, of een 
speciaal fonds onder publiekrecht is. De leverancier heeft echter ook het recht om 
een klacht in te dienen in de algemene jurisdictie van de koper.

2. Het Duitse materiële recht is van toepassing op wettelijke relaties in verband 
met deze overeenkomst, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake overeenkomsten voor de Internationale Verkoop van Goederen (CISG). De 
voorwaarden voor en de gevolgen van het eigendomsvoorbehoud zoals hierboven 
overeengekomen vallen onder recht dat van toepassing is op de betreffende 
opslaglocatie van de goederen, voor zover de keuze van het recht ten gunste van 
de Duitse wetgeving niet-ontvankelijk of ondoeltreffend is.

XIII. Scheidbaarheidclausule:
Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of nietig is of wordt, heeft 
dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen


