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Aanvullende verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de behandeling van oppervlakken en daarmee 
samenhangende werkzaamheden van SCHÜCO® International KG, Karolinenstraße 1 - 15, D-33609 Bielefeld 

1.  Toepassingsgebied: 

1.1  Deze aanvullende verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “AVL-behandeling”) zijn van 

toepassing op de behandeling van oppervlakken van Schüco producten die van Schüco zijn betrokken, alsmede 

de behandeling van eigen materiaal dat door de klant aan Schüco ter behandeling ter beschikking wordt gesteld 
(hierna te noemen “eigen materiaal van de klant”) en overige met de behandeling verband houdende 
werkzaamheden (bijv. mechanische voorbehandeling, overtrekken met folie, aanbrengen geluidswerende laag) 

door Schüco en door derden die hiervoor van Schüco opdracht hebben ontvangen. Aanvullend zijn onze 
huidige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (AVLV) van toepassing. Bij geschillen tussen bepalingen 

in deze AVL-behandeling en onze AVLV gelden in de eerste plaats de AVL-behandeling. 

1.2  De AVL-behandeling zijn van toepassing op de uitvoering van al onze leveringen en werkzaamheden op 

het terrein van de behandeling van oppervlakken tegenover ondernemers in de betekenis van § 310 lid 1 BGB. 

Daaraan tegengestelde of van onze AVL-behandeling afwijkende voorwaarden van de besteller behoeven onze 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Onze AVL-behandeling zijn ook dan van toepassing als wij bij levering 
aan de besteller diens daaraan tegengestelde of van onze AVL-behandeling afwijkende voorwaarden, voor 

zover bij ons bekend, zonder voorbehoud uitvoeren. 

1.3  Onze AVL-behandeling worden uiterlijk op het moment van aanvaarding van de levering onderdeel van 

de overeenkomst. Bij duurzame zakelijke relaties zijn onze AVL-behandeling ook van toepassing op 

toekomstige transacties, waarbij niet uitdrukkelijk daarnaar wordt verwezen, voor zover deze de besteller bij een 
eerdere door ons bevestigde opdracht bekend zijn gemaakt.  

1.4  Voor het overige zijn op onze werkzaamheden en leveringen – naast deze AVL-behandeling - de 

technische voorwaarden van toepassing die in de SCHÜCO cataloog zijn opgenomen. Deze zijn de besteller 
bekend. 

2.  Offertes/ bestellingen en benogdigde aanwijzingen en documenten bij de bestelling: 

2.1  Al onze offertes zijn vrijblijvend tot een schriftelijke opdrachtbevestiging is ontvangen. Voor de omvang 

van de levering is onze schriftelijke opdrachtbevestiging, waarmee de overeenkomst tot stand komt, beslissend. 
Mondelinge nevenafspraken worden niet gemaakt. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn alleen 
rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging. 

2.2  Schüco heeft het recht, de overeengekomen werkzaamheden uit te besteden aan derden. Deze derden 

staan uitsluitend ter keuze aan Schüco. Voorwaarden van de besteller die hiervan afwijken zijn niet van 
toepassing. 

2.3  Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd en binden de besteller. Dit geldt in het bijzonder voor 

de opgegeven hoeveelheden en de aard van de bestelde oppervlakken/kleuren. De besteller dient naast het 
adres en het eventuele afwijkende afleveringsadres de volgende gegevens aan te leveren: de bestelde 

oppervlakken en kleur(en) volgens de geldende Schüco kleurwaaiers, de te behandelen hoeveelheden, 
ingedeeld naar kleur/oppervlak en artikel, alsmede bij materiaal van de klant aanvullend de te leveren 
hoeveelheden in m2, alsmede alle gegevens die voor de uitvoering van de behandeling noodzakelijk zijn, zoals 

bijv. behandelingstekeningen, afhandelingsdata, gegevens met betrekking tot de ophanging, 
temperatuurbelastbaarheid, onverenigbaarheden, aanwijzingen voor de levering van het te behandelen 

materiaal van de klant en dergelijke. Schüco is niet verplicht, bij materiaal van de klant de besteller op het  



ontbreken van deze aanvullende informatie te wijzen. Indien deze gegevens ontbreken, wordt de behandeling 
naar beste weten en naar de stand der techniek uitgevoerd. Voor schade en afwijkingen die het gevolg zijn van 

het ontbreken van informatie en documenten aanvaardt Schüco geen aansprakelijkheid. 

3.  Prijsberekening en afrekening: 

3.1  De prijsberekening voor de behandeling van eigen materiaal, vindt plaats naar gelang bestede 

uren/gebruikt materiaal en niet op basis van de standaardcondities voor Schüco producten. Bij profielen vindt de 
prijsberekening voor behandeling plaats op basis van omtrek; c.q. bij plaatwerk op basis van eenzijdige 
uitvoering, minimum oppervlak 0,5 m2 per stuk. Bij gedeeltelijke behandeling van de achterkant of van aan de 

achterkant verlopende felsranden bij plaatwerk wordt op basis van omtrek afgerekend. Bij Schüco profielen is 
de omtrek aangegeven op de coating-tekening; bij materiaal van de klant dient de besteller deze informatie 

samen met de benodigde behandelingsgegevens overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3 bij de opdracht 
aan te geven. Indien deze gegevens ontbreken wordt de prijs berekend naar gelang de bestede uren en het 
gebruikte materiaal. 

3.2  Op basis van de schriftelijk door besteller bestelde en door Schüco bevestigde hoeveelheden bestelt 

Schüco zelf, dan wel derden die met de uitvoering zijn belast, de noodzakelijke grondstoffen voor de 
behandeling (poeder- of natlak) alsmede overige voor de uitvoering van de werkzaamheden die in het contract 

worden genoemd benodigde materialen en arbeid (bijv. mechanische voorbehandeling, overtrekken met folie, 
geluidswerende laag). De door Schüco voor de behandeling c.q. overige werkzaamheden opgegeven prijzen 

per m2 gelden uitsluitend voor de bestelde hoeveelheden. Indien de besteller naderhand afwijkingen in de 
hoeveelheden aangeeft (minder/meer) heeft Schüco het recht, de koper de ontstane meerkosten in rekening te 
brengen. Deze kunnen bestaan uit meerkosten voor grondstoffen en andere materialen (bijv. voor de 

verwijdering van overtollig speciaal poeder, noodzakelijk in verband met de beperkte houdbaarheid daarvan; de 
aanschaf van kleinere hoeveelheden grondstoffen tegen hogere grondstofprijzen). 

4. Levering: 

4.1  Schüco acht zich uitsluitend gebonden aan uitdrukkelijk overeengekomen levertijden. Daarvoor is onze 

schriftelijke opdrachtbevestiging beslissend. Levertijden die niet in de overeenkomst worden genoemd - in het 
bijzonder in catalogen of andere documenten – zijn bedoeld ter oriëntatie en binden ons niet. Indien nadien 

wijzigingen optreden, zullen de overeengekomen levertijden dienovereenkomstig worden aangepast, d.w.z. 
afhankelijk van de omvang van de gevraagde wijziging naar een later tijdstip worden verschoven, tenzij wij de 

inachtneming van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd nogmaals uitdrukkelijk schriftelijk hebben 
bevestigd.  

4.2  De naleving van termijnen voor leveringen geschiedt onder voorwaarde dat de besteller de benodigde 

gegevens en documenten (zie artikel 2.3), evenals de benodigde goedkeuringen en vrijgaven tijdig aanlevert en 

de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen naleeft. Zolang deze voorwaarden niet zijn 
vervuld, worden de termijnen dienovereenkomstig verlengd; het vorenstaande geldt niet als de vertraging door 

Schüco wordt veroorzaakt.

4.3  De leveringsverplichtingen van Schüco gelden onder het voorbehoud van een volledige en tijdige levering 

van toeleveranciers van Schüco.  

4.4  Is een levertijd uitdrukkelijk overeengekomen en wordt deze door de besteller opgeschoven, dan heeft 

Schüco het recht betaling te verlangen van de reeds uitgevoerde werkzaamheden c.q. reeds behandelde 
goederen. 



4.5  Eventueel opkomende kosten voor keuringen en oplevering moeten door de besteller worden gedragen. 

5.  Verpakking en opslag van behandelde oppervlakken: 

5.1  De keuze van de verpakking van behandelde Schüco producten wordt door Schüco bepaald. Eigen 

materiaal wordt naar wens van de besteller transportzeker verpakt. De kosten van deze verpakking worden 
door de besteller gedragen. Indien de besteller geen prijs stelt op transportverpakking voor het eigen materiaal, 

dan is Schüco niet aansprakelijk voor door het transport veroorzaakte schade aan de behandelde oppervlakken. 
Bij de gebruikte standaardverpakking gaat het enkel om een transportverpakking die de goederen, in het 
bijzonder de behandelde oppervlakken, bij het transport moet beschermen. De verpakking is in geen geval 

geschikt voor de behandelde goederen buiten opteslaan. Voor schade ontstaan door het buiten opslaan van 
behandelde goederen die voor transport zijn verpakt, is aansprakelijkheid van Schüco uitgesloten. Indien de 

besteller een verpakking wenst die geschikt is voor opslag buiten, dan dient hij dit bij zijn opdracht schriftelijk 
aan te geven. De meerkosten van deze speciale verpakking worden de besteller in rekening gebracht. 

5.2  Het behandelde materiaal dient zodanig te worden opgeslagen dat het beschermd is tegen 

weersinvloeden en andere negatieve invloeden, zoals vervuiling door materialen die zich op een 

bouwwerkplaats bevinden zoals stof, cementmortel, reinigingsmiddelen en dergelijke. Oppervlakken die 
overtrokken zijn met folie kunnen tot drie maanden na levering in een tegen weersinvloeden beschermde ruimte 

worden opgeslagen. 

6.  Rechten van de besteller in geval van gebreken: 

6.1  De door ons toegezegde kwaliteit van de behandeling van de goederen die onderwerp van de 

overeenkomst zijn, alsmede de kwaliteit van de met de behandeling verband houdende werkzaamheden 

beperkt zich uitsluitend tot hetgeen daarover met de besteller is overeengekomen bij de verwerkelijking van de 
opdracht. Monsters, gegevens in prospectussen of in ander reclamemateriaal opgenomen informaties zijn 

vrijblijvend en vormen geen garantie voor houdbaarheid of kwaliteit als bedoeld in § 443 BGB. Zij dienen ter 
beschrijving en dienen enkel een algemene voorstelling van de daarin beschreven producten. Dit geldt in het 
bijzonder ook voor de oppervlakken/kleuren die in de Schüco kleurwaaiers of prospectussen worden getoond, 

alsmede de aan besteller ter hand gestelde kleur en typemonsters. Deze zijn bedoeld als voorbeelden en 
vormen geen bindende monsters. Voor zover de besteller dergelijke monsters wenst, dient hij dit schriftelijk in 

zijn opdracht aan te geven, onder verwijzing naar „bindende limietmonsters“. De vrijgave van de aan besteller 
ter hand gestelde bindende limietmonsters dient schriftelijk te worden gedaan. Zolang geen schriftelijk certificaat 

van vrijgave van de besteller is ontvangen, wordt de opdracht niet verwerkt. 

Eventuele levertijden beginnen niet eerder dan met de ontvangst van het certificaat van vrijgave door Schüco. 
Afwijkingen in de uitvoering van de behandeling als aangegeven in de Schüco kleurwaaiers c.q. kleurmonsters 
voor wat betreft glans, procedé, luster en structuur dienen door de besteller uitdrukkelijk te worden bedongen. 

Hierbij betreft het speciale uitvoeringen. Op deze speciale uitvoeringen zijn de voorwaarden en prijzen die 
gelden voor standaarduitvoeringen niet van toepassing. Voor zover niets anders is overeengekomen, vindt de 

beoordeling van de kwaliteit van de behandelde oppervlakken plaats volgens de normen van de van toepassing 
zijnde bepalingen inzake de goedkeuring van gecoate eenheden van aluminium bouwcomponenten, als 
uitgegeven door de GSB International e. V., Schwäbisch Gmünd, c.q. de geldende voorschriften met betrekking 

tot aluminium coating door middel van natlak en poedercoating bij architectonische toepassingen 
(Qualicoat/VOA-Verband für die oberflächenveredelung von Aluminium e. V., c.q. de geldende voorschriften 

voor de anodisering van aluminium bij architectonische toepassingen (Qualanod/VOA-Verband für die 
oberflächenveredelung von Aluminium e. V. De verwijzing naar technische normen geschiedt alleen in het kader 

van de beschrijving van de werkzaamheden en kan niet worden uitgelegd als kwaliteitsgarantie. Binnen de  



grenzen van hetgeen van Schüco kan worden gevergd behouden wij ons, ook zonder voorafgaande 
mededeling - te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in de uitvoering, materiaalkeuze en -

samenstelling, profielontwerpen, alsmede andere wijzigingen die de technische vooruitgang dienen. 

6.2  Het is de besteller bekend dat de behandelde oppervlakken - met uitzondering van zonnestraling –niet 

mogen worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan 70 °C. Veranderingen in het oppervlak als gevolg van 

blootstelling aan hogere temperaturen dan de hiervoor genoemde vormen geen gebreken. Het is de besteller 
ook bekend dat de behandelde oppervlakken niet op plaatsen mogen worden gezet die binnen de directe 

invloedszone (een straal van ong. 100 meter) van emissiebronnen wier uitstoot de lak van de behandelde 
oppervlakken zou kunnen beschadigen. De behandeling van oppervlakken is, voor zover niets anders is 
overeengekomen, alleen geschikt voor een omgeving waarin het gebruikelijke Midden-Europese klimaat heerst. 

Als emissiebron geldt ook de aanwezigheid van water binnen een straal van 500 meter (zout of zoet water). Het 
optreden van draadvormige corrosie is geen gebrek, op voorwaarde dat het materiaal vóór de behandeling 

geanodiseerd werd. De besteller moet voor de anodisering uitdrukkelijk schriftelijk opdracht hebben gegeven. 
De besteller is ermee bekend dat de oppervlakken die onderdeel uitmaken van het contract op de juiste wijze 

regelmatig volgens de voorschriften van de ‘Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V.’ 
(GRM) of in Benelux-landen de VMRG (Vereniging metalen raam- en gevelelementen) moeten worden 
onderhouden. De besteller is verplicht zijn klanten schriftelijk te wijzen op de eisen van behoorlijk en regelmatig 

onderhoud en reiniging van de behandelde oppervlakken. Onder behoorlijk onderhoud worden verstaan 
reiniging, controle en onderhoud van de behandelde oppervlakken volgens de voorschriften van de 

‘Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V.’ (GRM) of in de Benelux-landen de VMRG. Het 

behandelde materiaal moet ten minste eenmaal per jaar worden gereinigd. Voor het onderhoud kan een 
onderhoudsschema worden opgesteld. 

6.3  Advies geven wij naar beste weten op grond van onze ervaringen, echter met uitsluiting van elke 

aansprakelijkheid. Aanwijzingen en informatie over de geschiktheid en het gebruik c.q. de toepassing van onze 
artikelen, zoals schriftelijke, schetsmatige of mondelinge suggesties, berekeningen, ontwerpen en dergelijke, 

die betrekking hebben op montage, constructie, opdracht, verwerking, behandeling, stabiliteit, aanbesteding en 
hulp bij het schrijven van bestekken, maken noch als hoofd- noch als nevenverplichting deel uit van onze 

verbintenissen uit overeenkomst, en zijn in elk geval vrijblijvend. Zij ontslaan de besteller niet van diens eigen 
onderzoeksplichten, tenzij een afzonderlijke opdracht om baat daartoe wordt verleend. Voor de in verband met 
de overeengekomen behandeling door ons verrichte aanvullende werkzaamheden zoals bijv. zagen, stansen, 

boren en inkoop ter plaatse van grondstoffen voor de behandeling sluit Schüco elke aansprakelijkheid uit. 

6.4  De besteller is verplicht, de levering na ontvangst onverwijld op transportschade, volledigheid en 

gebreken te controleren. Transportschade, gebreken, onjuiste of onvolledige leveringen, alsmede afwijkingen 

van het bewijs van levering c.q. de factuur dienen ons onverwijld, uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk te 
worden meegedeeld. In het andere geval geldt de zending als aanvaard. Indien de besteller de geleverde 
artikelen na ontdekking van gebreken niettemin verder verwerkt, zijn alle aanspraken van de besteller wegens 

gebreken uitgesloten. Eigen materiaal van de klant wordt na verloop van 12 dagen na levering, dan wel uiterlijk 
zes dagen nadat met de verwerking van de behandelde artikelen is begonnen, geacht te zijn afgenomen in de 

zin van § 640 BGB. 

6.5  Voor zover een aan ons te wijten gebrek in de levering reeds op het tijdstip van risico-overgang aanwezig 

is, zijn wij naar keus verplicht ofwel de gebreken te herstellen, ofwel een vervangend artikel te leveren. Voor het 

herstellen van gebreken dient de besteller ons een redelijke termijn en gelegenheid te bieden. Indien de 
besteller hiertoe niet bereid is vervalt de verplichting om de gebreken te herstellen.  

6.6  Indien het herstel van gebreken drie maal mislukt, heeft de besteller – behoudens het hierna onder artikel 

7 bepaalde –het recht de normale wettelijke bepalingen inzake gebreken in te roepen.



6.7  Aansprakelijkheid wegens gebreken kan niet ontstaan door natuurlijk gebruik, slijtage of schade die na 

overgang van het risico als gevolg van onjuiste behandeling of opslag, overmatige belasting, verkeerde 

montage c.q. in bedrijf stelling door de besteller of derden, ongeschikte bedrijfsmiddelen, het gebruik van niet-
originele materialen, gebrekkige constructies, ongeschikte ondergrond of invloeden van buitenaf, in het 

bijzonder van chemische, elektrochemische of elektrische aard, die in de overeenkomst niet zijn voorzien. Bij de 
behandeling van eigen materiaal van de klant zijn van aansprakelijkheid wegens gebreken uitgesloten gebreken 

in de kwaliteit van de oppervlakken, die op een niet aan ons toe te rekenen gebrekkige kwaliteit van het eigen 

materiaal van de klant terug te voeren zijn. Wij zijn in dit kader niet verplicht bij ontvangst van het eigen 
materiaal van de klant een inspectie uit te voeren. 

6.8  Aansprakelijkheid wegens gebreken is bovendien in de volgende gevallen uitgesloten: 

a) bij schade ontstaan door onoordeelkundige opslag van profielen, plaatwerk verpakt in met krimpfolie 
overtrokken stalen of houten pallets, die bijvoorbeeld in de buitenlucht worden opgeslagen en/of waarin vocht of 
regenwater kan doordringen (hierdoor kunnen vlekken op het materiaal ontstaan). 

b) bij op de bouwplaats veroorzaakte schade, ook als deze niet in de risicosfeer van de besteller vallen, 

bijvoorbeeld laswerkzaamheden, isoleringswerkzaamheden, beton- en metselwerkzaamheden, alsmede bij 
schade en kleurveranderingen, ontstaan door contact met afdichtingsprofielen en niet neutraal gekoppelde 

afdichtingsmassa, lak beschadigende reinigingsmiddelen/primers, die lak beschadigende stoffen bevatten of 
afgeven. 

c) bij schade als gevolg van direct of indirect contact in het gebouw met stoffen die het aluminium of de 

behandeling daarvan schade kunnen toebrengen, bijvoorbeeld strooizout, zuur, loog enz. (onder indirect contact 
wordt bijvoorbeeld verstaan water dat van koperen daken of panelen lekt), tenzij de besteller kan aantonen da 
de schade niet op deze omstandigheid terug te voeren is.  

6.9 Afwijkingen in kleur en oppervlak bij behandelingen waarvoor op een later tijdstip opdracht is gegeven 

van hetzelfde oppervlak/dezelfde kleur zijn technisch niet vermijdbaar en kunnen derhalve niet als gebreken 
worden aangemerkt. Dit geldt ook in het geval dat de besteller naderhand de oorspronkelijk bestelde 

hoeveelheid te bewerken materiaal wijzigt. Niet kan worden gegarandeerd dat de behandeling van verschillende 
ondergronden (bijv. verzinkt staal, gegoten delen) een identiek uiterlijk oplevert. Afwijkingen die op grond 

daarvan ontstaan vormen derhalve geen gebreken. Indien de besteller behalve Schüco nog een derde met de 

behandeling van zijn materiaal belast, dan kunnen bij dezelfde kleurnuance/hetzelfde oppervlak op technische 
gronden afwijkingen ontstaan. Deze afwijkingen vormen geen gebreken. Wij kunnen geen garantie geven dat 

de kleuren exact gelijk zullen zijn. Dit geldt ook indien wij een bij ons bestelde behandeling via dezelfde derde 
uitvoeren. Bij materiaal van de klant dient de besteller zich ervan te vergewissen dat de bestelde behandeling 

überhaupt kan worden uitgevoerd, d.w.z. zonder beschadiging van het materiaal. Wij kunnen hiervoor geen 
garantie geven. Alleen bij duidelijke fouten, waarvoor wij in het kader van onze vakkennis verantwoordelijk zijn, 
zullen wij de besteller onze bedenkingen meedelen. Indien wij op wens van de besteller grondstoffen zoals 

poeder- of natlak ter behandeling gebruiken nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van 
deze grondstoffen voor de gevraagde behandeling, of de locatie waar de met gebruik van deze grondstoffen 

behandelde materialen dienen te worden geplaatst. Daarnaast geldt dat een garantie of aansprakelijkheid van 
welke aard dan ook voor de geleverde grondstoffen ter behandeling rechtens is uitgesloten. 

6.10  Indien door besteller of door derden op onjuiste wijze wijzigingen worden aangebracht of 

onderhoudswerkzaamheden worden verricht, komt de besteller geen beroep toe op ingebrekestelling voor de 
gevolgen daarvan, indien de besteller niet slaagt in het bewijs dat de onjuist doorgevoerde wijzigingen of 
reparaties geen causaal verband houden met de opgetreden gebreken. 

6.11  Aanspraken van de besteller wegens de in het kader van de nakoming noodzakelijk te maken kosten, in 

het bijzonder transport-, tol-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voor zover het hogere kosten betreft 
omdat het object van levering naderhand op een andere plaats is afgeleverd dan de vestiging van de besteller,  



tenzij de levering bestemd is voor het gebruik aldaar. In elk geval is de omvang van de vervangende prestatie 
beperkt tot de eigen kosten (bijv. transport- en materiaalkosten) van de besteller. Aansprakelijkheid voor derving 

van winsten die de besteller bij doorverkoop aan zijn afnemers zou hebben gemaakt is uitgesloten. 

6.12  Wettelijke regresrechten van de koper bestaan enkel voor zover de koper met zijn afnemer geen 

afspraken heeft gemaakt die boven de wettelijke aansprakelijkheid wegens gebreken uitgaan. 

6.13  Aanspraken van de koper wegens gebreken verjaren één jaar na aflevering. Deze regel geldt niet voor 

zover wettelijke bepalingen overeenkomstig art. 438 lid 1 Nr. 2, art. 479 lid 1 en 634a lid 1 Nr. 2 BGB langere 
termijnen voorschrijven, zoals het geval is bij schade aan gezondheid, lijf en leven, bij een door ons opzettelijk 

of door grove nalatigheid begane wanprestatie, bij de overname van een garantie of het inkooprisico en bij 
opzettelijk verzwijgen van een gebrek. Voor zover zich een geval voordoet als omschreven in art. 438 lid 1 Nr. 

2, art. 479 lid 1 en art. 634a lid 1 Nr. 2 BGB, verjaren aanspraken wegens gebreken na vier jaar. 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 Ingevolge de wettelijke bepalingen zijn wij onbeperkt aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan 

gezondheid, lijf en leven, die door opzet of grove nalatigheid van ons, alsook door opzet of grove nalatigheid 

van onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten zijn veroorzaakt, alsmede voor schade op grond van de 
wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid. Voor schade die niet valt onder de aansprakelijkheid als 
vervat in de vorige zin en die is veroorzaakt door opzet of door grove nalatigheid ontstane wanprestatie en/of 

fraude door Schüco, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten, zijn wij aansprakelijk overeenkomstig 
de daartoe geldende wettelijke bepalingen. In dat geval is echter de aansprakelijkheid tot betaling van 

schadevergoeding beperkt tot de naar omstandigheden van het geval voorzienbare schade, voor zover geen 
sprake is van opzet bij ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten. 

7.2 Wij zijn ook aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door enkele nalatigheid, voor zover deze 

nalatigheid een inbreuk vormt op de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan de naleving voor doel en 
strekking van de overeenkomst van bijzondere betekenis is. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot 
schade die verband pleegt te houden met een overeenkomst als de onderhavige en in die zin voorzienbaar is. 

De mogelijk aldus veroorzaakte schade overtreft in geen geval 1,3 miljoen EURO. Wij zijn in dit geval in het 
bijzonder niet aansprakelijk voor gederfde winsten van de besteller en niet voorzienbare indirecte 

gevolgschade. 

7.3 Een verdergaande aansprakelijkheid van Schüco als die neergelegd in artikel 7.1 en 7.2 is ongeacht de 

juridische aard van de claim uitgesloten. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is geldt dit in 

gelijke mate voor de persoonlijke aansprakelijkheid van ons personeel, onze werknemers, medewerkers, 
vertegenwoordigers en agenten. 

Datum: Augustus 2007


