Algemene voorwaarden voor klanten uit Nederland - Nr. 1 vom 1.4.2018
Artikel 1 Geldigheid
1. Onze algemene voorwaarden gelden voor klanten uit de industrie, de handel en
de publieke sector en voor freelancers. De algemene voorwaarden gelden voor alle
huidige en toekomstige leveringen en diensten van de bedrijven van de Papier
Union-groep, namelijk Papier Union GmbH (Hamburg), Inapa Packaging GmbH
(Hamburg) en ComPlott Papier Union GmbH (Mettmann), en voor het gebruik van
onze internetportals. De algemene voorwaarden gelden tevens voor alle
vervolgtransacties met de klant, zelfs als er niet nogmaals expliciet naar de
algemene voorwaarden verwezen wordt. Bij pure expeditie-, vracht- en
magazijnbeheerorders gelden naast deze algemene voorwaarden tevens de
“Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen” (algemene Duitse
expeditievoorwaarden – ADSp 2016). Deze zijn te vinden op onze website. Voor
zover de algemene voorwaarden of afzonderlijke bepalingen daaruit in tegenspraak
zijn met de ADSp 2016, is de meer specifieke regeling van toepassing. Bij twijfel
geldt de betreffende bepaling van de ADSp 2016 als specifiekere regeling. Niet
tegenstrijdige bepalingen zijn naast elkaar van toepassing. De ADSp 2016 voorzien
in een ander maximum aansprakelijkheidsbedrag voor schadevergoedingen dan de
wettelijke regeling van het HGB (Duitse wetboek van koophandel) voor dergelijke
gevallen. Het transport van afval is uitgesloten.
2. Tegenstrijdige of van onze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden van
de klant accepteren wij niet, ook als wij leveringen of diensten aan de klant zonder
uitdrukkelijk bezwaar uitvoeren.
3. Afspraken en toezeggingen die geheel of deels afwijken van deze algemene
voorwaarden, dienen schriftelijk vastgelegd te worden. Wij wijzen erop dat onze
medewerkers niet tot dergelijke toezeggingen of afspraken gerechtigd zijn.
4. Toekomstige wijzigingen in onze algemene voorwaarden delen wij schriftelijk
mee aan de klant, met inbegrip van de mogelijkheid om de gewijzigde versie in te
zien. Deze geldt voor alle vervolgtransacties indien de geldigheid ervan niet binnen
zes weken na ingang van de wijzigingen door de klant wordt tegengesproken. Als
vervolgtransactie geldt ook elke legitieme toegang tot het gebruikersaccount op
onze internetportal.
5. De klant mag zijn aan ons gerichte claims alleen na onze voorafgaande en
uitdrukkelijke toestemming aan derden overdragen.
Artikel 2 Gegevensbescherming
1. De klant wordt erop gewezen dat zijn gegevens door ons in overeenstemming
met de wetgeving verzameld, verwerkt en gebruikt zullen worden, indien en voor
zover dit vereist is voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van het
contract. De gegevens zijn tevens bedoeld voor het verlenen van diensten aan onze
klanten. Het verder verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens van de
koper vindt alleen plaats als een wettelijke regeling dit toestaat of de klant ermee
heeft ingestemd.
2. De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonlijke
gegevens voor reclamedoeleinden. Dit kan hij doen door middel van een informele
kennisgeving aan de verkoper zonder dat hiervoor andere kosten dan de
transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Na ontvangst van het
bezwaar zal de verkoper de gegevens niet langer gebruiken voor
reclamedoeleinden. De verantwoordelijke instantie voor alle vragen met
betrekking tot gegevensbescherming en voor het uitoefenen van bovengenoemde
rechten is Papier Union GmbH, Osterbekstraße 90a, 22083 Hamburg.
Artikel 3 Offertes en totstandkoming van het contract
1. Een contract komt, onder voorbehoud van afwijkende overeenkomsten, pas
door onze schriftelijk orderbevestiging of door levering of uitvoering van de dienst
tot stand.
2. Indien wij uitdrukkelijk instemmen met de annulering van een bindende order,
dan is de klant verplicht om
a) bij aanschaf van printers 15% en
b) in alle andere gevallen 10% van de ordersom aan ons te betalen. Dit geldt ook
indien wij ten tijde van de annulering hier niet uitdrukkelijk op
wijzen. De bovengenoemde regeling is niet van toepassing als de klant het recht
had om het contract zonder onze toestemming te ontbinden of als de klant kan
aantonen dat onze schade als gevolg van de annulering lager was.
3. Op alle afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten
behouden wij ons alle eigendomsrechten en auteursrechten voor. Deze mogen niet
aan derden ter beschikking gesteld worden, tenzij wij hier van tevoren uitdrukkelijk
mee akkoord zijn gegaan.
Artikel 4 Gebruik van de internetportal
1. Op onze internetportals voor het bestellen van artikelen kan de klant een
gebruikersaccount aanmaken. Het contract voor het aanmaken en beheren van een
dergelijk gebruikersaccount komt echter pas tot stand indien de klant zich correct
bij de internetportal heeft aangemeld en wij het gebruikersaccount hebben
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vrijgegeven.
2. Wij beheren de gebruikerstoegang van de klant in de webshop. Tenzij in
individuele gevallen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maakt elke klant
slechts één gebruikersaccount aan, ongeacht hoeveel personen voor dit
gebruikersaccount een toegangsmachtiging van de klant ontvangen. Indien een
klant meerdere gebruikersaccounts aanmaakt zonder dit met ons overeen te
komen, zijn wij gerechtigd de gebruikersaccounts samen te voegen of de
gebruikersaccounts op te heffen die na het eerste gebruikersaccount zijn
aangemaakt. We informeren de klant onmiddellijk over het opheffen of
samenvoegen van gebruikersaccounts.
3. De klant dient ervoor te zorgen dat uitsluitend personen die goederen of
diensten mogen bestellen, de toegangsgegevens voor het gebruikersaccount van
de klant ontvangen. Indien de klant merkt dat een onbevoegde persoon de
toegangsgegevens ontvangen heeft, dient de klant het wachtwoord van het
gebruikersaccount direct te wijzigen.
Artikel 5 Prijzen en betaling
1. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen van onze productlijst, in het
geval van afzonderlijke expeditie de prijzen van onze vrachtprijslijst, in de versie die
geldig is op het moment van acceptatie van de order geacht te zijn
overeengekomen. De prijzen gelden af fabriek exclusief btw.
2. a) Voor alle leveringen per vrachtwagen berekenen wij een vast vrachttarief dat
afhankelijk is van het gewicht. De hoogte van dit tarief is te vinden in onze actuele
prijslijst voor diensten, die net als deze algemene voorwaarden op onze website
opgeroepen en gedownload kan worden of in onze vestigingen aangevraagd kan
worden.
b) Bij kleine orders berekenen wij een vast servicetarief, waarvan de hoogte in onze
actuele prijslijst voor diensten te vinden is, die als in artikel 5 nr. 2. a) beschreven
op onze website opgeroepen en gedownload of bij ons aangevraagd kan worden.
3. Indien er tussen het sluiten van het contract en de voor de gehele levering of
delen daarvan geplande levertermijn meer dan vier maanden zit en indien na het
sluiten van het contract de kosten van het te leveren artikel met meer dan 5%
stijgen of dalen, in het bijzonder vanwege prijswijzigingen bij onze toeleveranciers,
zijn wij gerechtigd en in het geval van prijsdalingen verplicht de prijs voor de delen
van de levering die na afloop van vier maanden geleverd moeten worden, naar rato
(d.w.z. in overeenstemming met de verhoging of verlaging van onze inkoopkosten)
te verhogen of zo snel mogelijk te verlagen. Indien de door ons ingestelde
prijsverhoging meer dan 5% van de prijs van de gehele levering bedraagt, is de
klant gerechtigd om binnen twee weken na ontvangst van onze kennisgeving over
de prijswijziging het contract te ontbinden.
4. Tenzij anders is overeengekomen, is onze vordering na levering (bij gedeeltelijke
levering: pro rata) opeisbaar. Na het ontstaan van de opeisbaarheid en na
ontvangst van de factuur passen wij voor dat jaar een moratoire rente van 8 %
boven de referentierentevoet van de Europese Centrale Bank (Boek 6 artikel 120 lid
1 Burgerlijk Wetboek).
5. Tenzij anders is overeengekomen, is de klant verplicht om het bedrag binnen
tien dagen na ontvangst van de factuur en nadat het bedrag verschuldigd is zonder
enige korting te betalen. Wij accepteren cheques en wissels uitsluitend als betaling
en als dit eerder schriftelijk is overeengekomen. Eventuele kosten voor cheques en
wissels zijn voor rekening van de koper en zijn onmiddellijk opeisbaar.
6. Het verrekenen met of het inhouden van onze vorderingen is alleen toegestaan
met wettelijk vastgestelde of onbetwiste vorderingen of vorderingen die in een
wederzijdse relatie (synallagma) met onze vorderingen staan.
Artikel 6 Levertijd
1. Door ons bevestigde levertijden zijn niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk als
bindend zijn aangemerkt.
2. Indien wij alle of een deel van de bestelde goederen van toeleveranciers
ontvangen, is onze leveringsplicht onderworpen aan de volledige, correcte en
tijdige levering door toeleveranciers aan ons, tenzij het onze schuld is dat de
levering niet of vertraagd plaatsvindt.
3. De levertijd begint pas na opheldering van alle details over de uitvoering van de
order en na ontvangst van alle voor het uitvoeren van de order vereiste
documenten en overige door de klant te verstrekken informatie en, indien
overeengekomen, na ontvangst van een aanbetaling.
4. Bij het verzenden van de goederen geldt de levertijd als aangehouden als de
goederen op het overeengekomen tijdstip onze fabriek resp. het vermelde
verzendstation verlaten of als de klant op de hoogte is gebracht dat de goederen
gereed zijn voor verzending, maar de goederen buiten onze schuld niet tijdig
verzonden konden worden. De levertijd zal naar redelijkheid worden verlengd in
geval van overmacht of soortgelijke gebeurtenissen die niet aan ons of onze
toeleveranciers te wijten zijn. Indien niet aan ons te wijten leveringsvertragingen
langer dan twee maanden duren, zijn beide partijen gerechtigd om het contract te
ontbinden. Voorwaarde voor een effectieve ontbinding door de klant is dat wij op
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zijn verzoek niet binnen een termijn van een week aangeven of wij het contract
willen ontbinden of binnen twee weken willen leveren. Dit geldt niet als de
uitvoering van het contract met het oog op de opgetreden vertraging voor een van
beide partijen onredelijk is geworden.
5. Voorwaarde voor een leveringsvertraging van onze zijde is de ontvangst van een
schriftelijke herinnering van de klant met een redelijke respijttermijn van minstens
twee weken.
Artikel 7 Levering
1. Tenzij uit de orderbevestiging niets anders blijkt, is levering af fabriek
overeengekomen.
2. Bij verzending van de goederen gaat het risico van verlies of verslechtering van
de goederen op het moment van overdracht van de goederen aan de expediteur,
vrachtvervoerder of koerier resp. na kennisgeving van gereedheid voor verzending
over op de klant, tenzij we de levering en overdracht van de goederen uitdrukkelijk
aan de klant hebben toegezegd. Dit geldt ook bij leveringen door onze
bezorgdienst.
3. Indien de goederen in opdracht van de klant verzonden worden, wordt deze
zending door ons enkel op uitdrukkelijk verzoek van de klant op zijn kosten tegen
schade door diefstal, breuk, transport, brand of water of overige te verzekeren
risico’s verzekerd.
4. Na het verstrijken van de leverdatum zijn wij verplicht tot volledige levering.
5. Tenzij anders overeengekomen dienen afroeporders binnen drie maanden
afgenomen te worden.
6. Indien bij de klant sprake is van schuldeisersverzuim, is hij verplicht per
verstreken maand de kosten voor opslag van de goederen bij ons of bij derden ter
hoogte van 1% van de nettofactuurwaarde van de goederen die opgeslagen
moeten worden te betalen. Het bewijs van minder of meer schade als gevolg van
het niet afnemen blijft aan beide partijen voorbehouden.
7. De klant is verplicht om ook deelleveringen in redelijke mate te accepteren. Hij is
ook dan in verzuim bij de acceptatie als wij hem de deellevering schriftelijk
aanbieden en de andere voorwaarden van verzuim van acceptatie van toepassing
zijn.
8. Bij afroeporders, orders met tussentijdse opslag in het eigen magazijn en
dropshipping is de klant verplicht deze af te nemen in de zin van artikel 276, 280
e.v. van het BGB (Duitse Burgerlijk Wetboek). Bij dergelijke orders zijn wij daarom
bij overschrijding van de afroeptermijn en na het vruchteloos verstrijken van een
respijtperiode van 14 dagen gerechtigd het contract te ontbinden en/of
schadevergoeding wegens niet-nakoming te eisen. Tegelijkertijd kunnen wij eisen
dat alle nog niet afgeroepen orders onmiddellijk afgenomen worden.
9. Verpakkingen nemen wij in het kader van de wettelijke voorschriften terug voor
hergebruik of correcte verwijdering. Bewijs van onze deelname aan een nationaal
systeem voor het terugnemen van verpakkingen kan bij onze verkooppunten
verkregen worden.
Artikel 8 Kwaliteit van de goederen
1. Informatie over onze goederen is louter informatie over de kwaliteit, tenzij deze
uitdrukkelijk als garantie wordt aangeduid.
2. Tenzij anders overeengekomen verwijst de overeengekomen kwaliteit bij papier
en grafisch karton naar het technische gedeelte van de door het Verband
Deutscher Papierfabriken e. V aanbevolen “algemene verkoopvoorwaarden voor
grafisch papier en grafisch karton voor druktechnische toepassingen”
(“Allgemeinen Verkaufsbedingungen für graphische Papiere und graphische
Kartons zur drucktechnischen Anwendung”, gepubliceerd in de Bundesanzeiger op
15 mei 1983 op pag. 4534 en op 26 januari 1984 op pag. 785). Eventuele overige
bepalingen van de bovengenoemde aanbevolen verkoopvoorwaarden zijn niet van
toepassing in zoverre ze in strijd zijn met onze algemene voorwaarden. Geringe
afwijkingen in hoeveelheid, gewicht en afmetingen evenals geringe afwijkingen in
materiaal, zuiverheid, kleur en oppervlak die binnen de voor de goederen normale
grenzen liggen, gelden niet als gebreken. Hetzelfde geldt voor afwijkingen op grond
van wettelijke voorschriften, technische verbeteringen en het vervangen van
onderdelen door gelijkwaardige onderdelen als ze de bruikbaarheid voor het
contractueel beoogde doel niet beïnvloeden.
3. Tenzij anders overeengekomen gelden bij producten van golfkarton voor de
beoordeling van normale afwijkingen de door het Verband der
Wellpappenindustrie e. V., Hilpertstraße 22, 64295 Darmstadt, uitgegeven
testcatalogi voor verpakkingen van golfkarton in de versie die geldig was op het
moment van totstandkoming van het contract. Voor zover noch de overeenkomst
met de klant noch deze algemene voorwaarden of de genoemde testcatalogus
relevante bepalingen bevat, geldt de DIN-norm voor golfkartonverpakkingen in de
versie die geldig was op het moment van totstandkoming van het contract. In het
bijzonder gelden bij golfkartonproducten normale afwijkingen in verlijming,
gladheid en zuiverheid van het papier, hechting, kleuren en print evenals
afwijkingen in afmetingen van +/– 1%, echter minstens +/– 3 mm, niet als
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gebreken.
4. Tenzij anders overeengekomen gelden voor volledig kartonnen verpakkingen de
door het Verband Vollpappe-Kartonagen e. V., Hilpertstraße 22, 64295 Darmstadt,
uitgegeven “bepalingen van afmetingen en toegestane afmetingsafwijkingen bij
volledig kartonnen verpakkingen” (“Bestimmungen der Abmessungen und
zulässigen Maßabweichungen bei Verpackungen aus Vollpappe”) in de versie die
geldig was op het moment van totstandkoming van het contract.
5. Tenzij anders overeengekomen gelden voor producten van kunststof folie de
door het Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V., Kaiser-FriedrichPromenade 43, 61348 Bad Homburg, uitgegeven “test- en beoordelingsbepalingen
voor polyethyleenfolie en -producten” (“Prüf- und Bewertungsklauseln für
Polyethylen-Folien und -Erzeugnisse”) in de versie die geldig was op het moment
van totstandkoming van het contract. Bij alle soorten kunststof folie geldt een
maattolerantie voor breedtes en lengtes van +/– 5%, echter minstens 20 mm, als
overeengekomen. Bij automatisch geproduceerde onderdelen moet maximaal 3%
afgekeurde componenten aanvaard worden zonder korting.
6. Bij producten die conform de eisen van de klant bij toeleveranciers
geproduceerd worden, behouden wij ons de volgende meer- of minderleveringen
uitdrukkelijk voor.
Producten van golfkarton of volledig van karton:
– tot 500 stuks of onder 1000 kg: +/–20%
– tot 3000 stuks of van 1000 – 2000 kg: +/–15%
– meer dan 3000 stuks of boven 2000 kg: +/–10%
Producten van kunststof folie:
+/–10% De daadwerkelijk geleverde hoeveelheid wordt berekend.
7. Bij machines is er met name geen sprake van gebreken als na overdracht
a) delen door geweld door de klant of derden beschadigd zijn,
b) zonder onze toestemming door de klant of door een derde ingrepen of
onjuiste reparaties aan de apparaten uitgevoerd worden,
c) in het kader van reparaties of uitbreidingen door de klant of een derde geen
originele onderdelen gebruikt zijn,
d) niet door ons aanbevolen vervangende apparaten of bedrijfsmiddelen zoals
inkt, papier, ontwikkelaars of media gebruikt zijn,
e) gebruiks- of bedieningshandleidingen niet in acht genomen zijn,
f) overmacht, waterschade, brandschade of een aansluiting van het apparaat op
een verkeerde netspanning heeft plaatsgevonden,
g) de nodige onderhoudswerkzaamheden niet uitgevoerd zijn,
h) het gebrek in combinatie met slijtdelen met beperkte levensduur optrad en
de koper niet het bewijs levert dat het vermeende gebrek niet op bovenstaande
uitsluitingsredenen berust.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Onze aansprakelijkheid voor gebreken veronderstelt dat de klant de goederen in
overeenstemming met § 377 van het HGB (Duits wetboek van koophandel) binnen
vijf werkdagen heeft geïnspecteerd en over zichtbare gebreken een klacht heeft
ingediend resp. verborgen gebreken binnen vijf werkdagen na ontdekking heeft
gemeld. De klacht dient schriftelijk en samen met het controlekaartje dat op de
goederen is bevestigd naar ons gestuurd te worden. De klant is verplicht om
monsters van de gereclameerde goederen te bewaren en deze op aanvraag
beschikbaar te stellen.
2. Bij een tijdig en juist ingediende klacht mogen de goederen uitsluitend met onze
toestemming verder gebruikt blijven worden. Extra kosten die ontstaan doordat de
geleverde goederen na constatering van het gebrek naar een andere locatie dan de
oorspronkelijke leverlocatie zijn gebracht, zijn voor rekening van de klant, tenzij dit
is bedoeld om het gebrek te herstellen.
3. Als er sprake is van een gebrek, hebben wij de keuze om het gebrek te verhelpen
of om een vervangend exemplaar te leveren.
4. Als wij hier niet in slagen, als dit voor de klant onredelijk is, als dit onherroepelijk
door ons wordt geweigerd of als dit na een redelijke termijn wordt uitgesteld om
redenen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, kan de klant, zonder afbreuk te doen
aan eventuele schadevergoedingsclaims, het contract ontbinden of korting op de
aankoopprijs bedingen. Gebreken in deelleveringen geven de klant echter alleen
dan het recht het contract te ontbinden als de overige deelleveringen voor hem
aantoonbaar niet meer van belang zijn.
5. Niet op schadevergoeding gerichte claims met betrekking tot gebreken zijn bij de
verkoop van gebruikte machines, voor zover wij niet wettelijk aansprakelijk zijn of
anderszins is overeengekomen, uitgesloten.
6. Claims met betrekking tot gebreken die niet op schadevergoeding gericht zijn,
verjaren één jaar na levering. Dit geldt niet bij opzettelijk plichtsverzuim, bij een
schending van garanties of in de gevallen van §§ 438 lid 1 nr. 2 634a lid 1 nr. 2 van
het BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).
7. Voor zover wij in het kader van regres aansprakelijk zijn, gelden de bepalingen
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van §§ 478, 479 van het BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) met voorrang.
8. Voor claims met betrekking tot gebreken die op schadevergoeding gericht zijn, is
bovendien de regeling van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van
toepassing.
Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
1. Conform onderhavig artikel 10 garanderen wij dat het te leveren artikel vrij is
van intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten van derden. Elke
contractpartner dient de andere contractpartner er direct schriftelijk van op de
hoogte te brengen indien jegens hem claims wegens schending van dergelijke
richten ingediend worden.
2. In het geval dat het te leveren artikel een intellectueel eigendomsrecht of een
auteursrecht van een derde schendt, zijn wij gerechtigd om te onzer keuze en op
onze kosten het te leveren artikel zodanig te wijzigen of te vervangen dat er geen
rechten van derden meer geschonden worden, maar het te leveren artikel echter
nog steeds de contractueel overeengekomen functies vervult, of de klant door het
afsluiten van een licentieovereenkomst het gebruiksrecht te verstrekken. Indien
ons dit niet binnen een redelijke termijn lukt, heeft de klant het recht om het
contract te ontbinden of een passende korting op het aankoopbedrag te bedingen.
Aanspraken op schadevergoeding van de klant zijn onderhevig aan de beperkingen
zoals uiteengezet in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
3. In het geval van schending van het recht door producten van andere fabrikanten
die door ons zijn geleverd, zijn claims jegens ons overeenkomstig artikel 10 alleen
geldig als de gerechtelijke procedure met betrekking tot de claim jegens de
fabrikanten en toeleveranciers niet succesvol was of, bijvoorbeeld vanwege
insolventie, uitzichtloos is.
Artikel 11 Beperking van aanspraken op schadevergoeding
1. Onze aansprakelijkheid voor licht nalatige schending van belangrijke
contractuele verplichtingen (d.w.z. verplichtingen waarvan de nakoming de goede
uitvoering van het contract pas mogelijk maakt en verplichtingen die, als ze
geschonden worden, het bereiken van het contractuele doel in gevaar brengen)
door ons en onze plaatsvervangers is beperkt tot contractueel voorzienbare
schade. Bij licht nalatige schending van onbelangrijke contractuele verplichtingen is
de aansprakelijkheid – behoudens nr. 3 – uitgesloten.
2. Aanspraken op schadevergoedingen wegens licht nalatige schending van
verplichtingen verjaren na een periode van één jaar. Dit geldt niet voor aanspraken
op schadevergoedingen wegens een gebrek in de gevallen zoals uiteengezet in §
438 lid 1 nr. 2 en § 634 a lid 1 nr. 2 van het BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).
3. De voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van
toepassing bij enige schending van garanties of in geval van (dodelijk) lichamelijk
letsel of gezondheidsschade.
4. Voor zover wij of onze plaatsvervangers krachtens de
productaansprakelijkheidswet wettelijk aansprakelijk zijn voor door productfouten
veroorzaakte materiële schade of letsel, zijn bovendien de bepalingen van de
productaansprakelijkheidswet van toepassing. Voor een interne schikking conform
§ 5 zin 2 van de Duitse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz) blijft
het bij de bovenstaande regelingen.
5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een oneigenlijk gebruik
van de toegang tot onze webshop, voor zover de klant het misbruik door zijn
gedrag mogelijk heeft gemaakt. De klant maakt misbruik mogelijk als hij zijn
gebruikersnaam of wachtwoord zonder toestemming aan derden doorgeeft of er
niet genoeg zorg aan heeft besteed dat derden geen ongeoorloofde toegang tot de
gebruikersnaam of het wachtwoord hebben.

beschikkingsrechten op de gereserveerde goederen, met name ten aanzien van het
verpanden of overdragen van het eigendom aan derden.
4. Wij hebben het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en nog bij
de koper aanwezige goederen terug te nemen als de koper met het voldoen van
zijn betalingsverplichtingen in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert (of
dreigt te raken). De koper dient ons te allen tijde vrije toegang tot zijn gebouwen te
verlenen om de goederen te kunnen inspecteren en/of onze rechten te kunnen
uitoefenen.
5. De klant is verplicht om onze gereserveerde goederen zorgvuldig en – als van ons
afkomstig – identificeerbaar op te slaan. Verder is de klant verplicht onze
gereserveerde goederen tegen verlies en schade als gevolg van brand, diefstal,
water of soortgelijke risico’s voldoende te verzekeren en op ons verzoek de
verzekeringsdekking aan ons aan te tonen. De klant draagt hiermee zijn aanspraken
op schadevergoeding, die verzekeringsmaatschappijen of overige vervangende
debiteuren aan hem verschuldigd zijn, – eventueel pro rato – aan ons over.
In het kader van de aanschaf van een machine is de klant verplicht om tijdens de
duur van het eigendomsvoorbehoud de goederen in goede staat te houden en
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op zijn kosten tijdig te laten uitvoeren.
Elke vorm van schade aan onze gereserveerde goederen evenals toegang van
derden tot de gereserveerde goederen dient aan ons gemeld te worden. Bij
toegang tot onze gereserveerde goederen door derden dient de klant op ons
eigendom te wijzen. De koper draagt alle kosten die moeten worden gemaakt om
de toegang tot de goederen op te heffen en om de gekochte goederen te
vervangen, voor zover deze niet in beslag kunnen worden genomen door derden.
6. Als de bevoegdheid voor wederverkoop komt te vervallen, is de klant op ons
verzoek verplicht om ons informatie te verstrekken over de voorraad van onze
gereserveerde goederen.
7. Bovendien hebben wij het recht om de gereserveerde goederen die aan ons zijn
teruggegeven, te gebruiken om onze vorderingen onderhands te voldoen zodra we
het contract hebben ontbonden.
Artikel 13 Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien enkele bepalingen van onze algemene voorwaarden ongeldig zijn, heeft dit
geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling
wordt vervangen door de voor dit geval bestaande gebruikelijke branchebepaling
en bij het ontbreken van een toegestane branchebepaling de overeenkomstige
wettelijke bepaling.
Artikel 14 Schriftelijke vorm, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
1. Alle afspraken tussen ons en de klant, met name nevenafspraken en
contractwijzigingen, dienen schriftelijk overeengekomen te worden. De schriftelijke
vorm geldt ook voor instructies van de klant.
2. Voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of
een bijzonder publiekrechtelijk fonds is, is Hamburg de bevoegde rechtbank. Wij
hebben echter het recht om geschillen aanhangig te maken bij de rechtbank in de
woon- of vestigingsplaats van de klant.
3. Op alle rechtsbetrekkingen met de klant is uitsluitend het Duitse recht van
toepassing, echter met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, Weens Koopverdrag) en
ander internationaal privaatrecht.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden is de klant verplicht om,
op ons eerste verzoek en naar ons eigen goeddunken, voldoende zekerheden te
bieden, in het bijzonder mee te werken aan de vestiging van een stil pandrecht, om
te kunnen voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Indien de klant de goederen
doorverkoopt, kunnen we van hem eisen dat hij een stil pandrecht van zijn
vordering uit de wederverkoop ten gunste van ons laat vestigen.
Indien de klant deze zekerheden niet binnen de gestelde termijn verstrekt, is hij
onmiddellijk in gebreke. In dit geval zijn wij gerechtigd het contract te ontbinden en
schadevergoeding van de klant te eisen.
2. Wij blijven de eigenaar van de geleverde en de te leveren goederen zolang de
klant:
a) met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van dit contract of andere
contracten in gebreke is of zal komen;
b) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de onder a) genoemde
contracten, zoals schade, boetes, rente en kosten, niet heeft betaald.
3. De klant heeft het recht om onze gereserveerde goederen door te verkopen in
het kader van zijn normale zakelijke transacties. De machtiging komt te vervallen
als de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De klant heeft geen andere
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