
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schüco® International KG, Karolinenstraße 1 - 15, D-33609 

Bielefeld

1. Toepassingsgebied:

1.1 De hierna volgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: AVLV) gelden voor de uitvoering 

van al onze leveringen van goederen en de daarmee samenhangende werkzaamheden tegenover ondernemers in de 
zin van § 310 lid 1 BGB. Daarmee in tegenspraak zijnde of van onze AVLV afwijkende voorwaarden van de besteller 

behoeven onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, wil de besteller deze rechtsgeldig kunnen inroepen. Onze 
AVLV zijn ook dan van toepassing, indien wij, ondanks kennisneming van met onze AVLV in tegenspraak zijnde of 
daarvan afwijkende voorwaarden van de besteller de levering aan de besteller zonder voorbehoud uitvoeren. 

1.2 Onze AVLV worden uiterlijk bij aanvaarding van de levering onderdeel van de overeenkomst. Bij duurzame 

zakelijke relaties zijn onze AVLV 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.  

1.3 Voor de levering van glas gelden bovendien onze aanvullende verkoop- en leveringsvoorwaarden voor glas- 

en paneelleveringen. Voor de behandeling van oppervlakken van producten die van Schüco werden betrokken, 
alsmede de behandeling van eigen materiaal van de klant, dat de besteller aan Schüco daartoe ter beschikking heeft 

gesteld, alsmede overige met de behandeling samenhangende werkzaamheden (bijv. mechanische voorbehandeling, 
met folie overtrekken, aanbrengen geluidswerende laag) gelden bovendien onze aanvullende verkoop- en 
leveringsvoorwaarden voor de behandeling van oppervlakken en daarmee samenhangende werkzaamheden.  

1.4 Voor het overige gelden voor al onze werkzaamheden en leveringen de product-specifieke technische 

voorwaarden als weergegeven in de Schüco cataloog. Deze zijn de besteller bekend. Het begrip “aanspraken op 
schadevergoeding” in deze AVLV omvat ook aanspraken op de vergoeding van tevergeefs gemaakte kosten. 

2. Bestellingen en wijzigingen achteraf:

2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend, tot een schriftelijke opdrachtbevestiging is ontvangen. Bestellingen binden de 

besteller. Wij kunnen bestellingen binnen twee weken na ontvangst schriftelijk bevestigen dan wel aanvaarden door 
levering van de bestelde goederen aan de besteller. Indien de bestelling langs elektronische weg is gedaan en een 

ontvangstbevestiging volgt, dan betekent dit niet dat de bestelling rechtsgeldig is aanvaard. De opdrachtbevestiging 
kan met de ontvangstbevestiging worden meegezonden. 

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden:

3.1  Voor zover niet het tegendeel is overeengekomen, gelden onze prijzen in Euro vanaf fabriek (overeenkomstig 

Incoterms 2010), exclusief vracht-, tol-, en verpakkingskosten en invoer-btw. De wettelijke omzetbelasting is niet in 
onze prijzen inbegrepen; Het op de dagtekening van de factuur geldende percentage wordt op de factuur afzonderlijk 

vermeld. 

3.2  Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen of op de factuur vermeld, dient betaling van geleverde 

goederen binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te worden gedaan, zonder korting. Bij betaling binnen 10 

dagen na dagtekening van de factuur geldt een korting van 2%. Deze korting kan alleen in aftrek worden gebracht 
indien voor het overige geen reeds vervallen onbetwiste rekeningen openstaan. De voorgaande bepalingen gelden 
niet voor verpakkingskosten, herbruikbare verpakkingen daaronder begrepen. Deze kosten zijn direct zonder korting 

betaalbaar.  

3.3 Een recht op verrekening komt de besteller alleen toe als zijn tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld, door 

ons is erkend en onbestreden is. Tot uitoefening van een retentierecht is de besteller alleen bevoegd als zijn vordering 

betrekking heeft op dezelfde contractuele verhouding.  

3.4 Cheques worden uitsluitend voorwaardelijk als betaling aangenomen.  

3.5 Wij hebben het recht een overeenkomst te ontbinden indien na het sluiten daarvan blijkt dat onze vorderingen  



daaruit door gebrek aan baten van de besteller niet kunnen worden geïnd. 

4. Termijnen voor leveringen, levering en vertraging:

4.1  Wij zijn uitsluitend gebonden aan uitdrukkelijk overeengekomen levertermijnen. Beslissend hiervoor is onze 

schriftelijke opdrachtbevestiging. 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 naleving van het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van levering 

nogmaals uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd.  

4.2 De besteller kan ons twee weken na de overschrijding van een niet bindende levertermijn schriftelijk 

verzoeken binnen een redelijke termijn te leveren. De hiervoor genoemde termijn wordt met vier weken verlengd 

indien het goederen betreft die volgens de specificatie van de besteller zijn vervaardigd.

4.3 De nakoming van termijnen voor leveringen geschiedt onder voorwaarde dat de besteller de aan te leveren 

bescheiden, evenals de benodigde goedkeuringen en vrijgaven, tijdig aanlevert en de overeengekomen 
betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen nakomt. Zolang deze voorwaarden niet zijn vervuld, worden de 

termijnen dienovereenkomstig verlengd; het vorenstaande geldt niet als de vertraging door Schüco wordt veroorzaakt. 

4.4 De nakoming van een leveringstermijn is afhankelijk van een tijdige en behoorlijke toelevering van de 

betreffende toeleveranciers.  

4.5 Indien de goederen op het afgesproken tijdstip van levering niet of niet tijdig door de besteller worden 

afgenomen, kunnen wij een beroep doen op de ons toekomende wettelijke rechten. Indien wij schadevergoeding 
eisen, bedraagt deze 10% van de koopprijs van de niet afgenomen goederen. De schadevergoeding kan hoger 

uitvallen indien wij aantonen dat onze schade meer bedraagt, of lager indien de besteller kan aantonen dat deze 
minder bedraagt.  

4.6  Wij hebben te allen tijde het recht om deelleveranties en deelprestaties te leveren, voor zover dit tegenover de 

besteller redelijk is. 

4.7 Bij de levering van de goederen behouden wij ons om technische redenen binnen redelijke grenzen 

afwijkingen voor van gewichten, aantallen en afmetingen. Met betrekking tot gewichten en aantallen is in dit verband 
een afwijking van 10% toegestaan. 

4.8 Eventueel opkomende kosten voor keuring en oplevering dienen door de besteller te worden gedragen. 

4.9 Indien de levering van een goed software omvat, ontvangt de besteller een eenvoudig gebruiksrecht om de 

ongewijzigde software in samenhang met het goed te gebruiken. Overdracht van het gebruiksrecht op derden is 
alleen toegestaan in samenhang met het goed. 

5. Retourbeleid:

5.1 Indien Schüco de goederen vrijwillig terugneemt, wordt daarvoor een bedrag in rekening gebracht ter hoogte 

van 20% van het factuurbedrag. Wij behouden ons het recht voor om daarnaast bedragen in rekening te brengen bij 

waardevermindering van de vrijwillig teruggenomen goederen. Het staat de besteller vrij bewijs te leveren dat deze 
waardevermindering niet dan wel in zeer geringe mate is opgetreden. Indien bij de vrijwillige terugname der goederen 
vervoerskosten opkomen, moeten deze door de besteller worden gedragen. 

5.2 Goederen die voor de besteller speciaal zijn vervaardigd of aangeschaft zijn in beginsel van vrijwillige 

terugname uitgesloten.

6. Risico-overgang en verzending:

6.1  Voor zover niet iets anders is overeengekomen, geschiedt de levering ‘vanaf fabriek’ (volgens Incoterms 

2010). Het risico gaat ook bij franco levering bij het verlaten van de werkplaats op de besteller over.  

6.2  Het uitladen van de levering is in elk geval de verantwoordelijkheid van de besteller. Het uitladen dient  



onverwijld te geschieden. Eventueel uitladen door de chauffeur en/of bijrijder of hun bijstand daarbij geschiedt 
uitsluitend voor rekening en risico van de besteller.  

7.  Verpakking; pallets:

7.1  De aard van de verpakking wordt naar ons inzicht bepaald. Eenvoudige verpakkingen, alsmede kisten en 

kratten, worden aan de besteller in rekening gebracht tegen de geldende verpakkingsprijzen. De besteller is bij 
leveringen in het buitenland verplicht op eigen kosten voor de verwijdering van deze verpakkingen te zorgen, voor 

zover het geen herbruikbare verpakkingen betreft.

7.2  Euro-Pallets, herbruikbare spoelen en overige herbruikbare containers en verpakkingen worden aan de 

besteller in rekening gebracht volgens onze geldende verpakkingsprijzen. Bij op kosten van besteller retourneren in 

herbruikbare toestand binnen zes weken na levering wordt 100% van het in rekening gebrachte bedrag gecrediteerd.  

7.3  Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijven stalen langgoed pallets, pallets voor herhaald 

gebruik en toebehoren, herbruikbare verpakkingen alsmede andere transporthulpmiddelen – hierna gezamenlijk 
aangeduid als transporthulpmiddelen – ons eigendom. Deze middelen worden niet verkocht. Zij moeten zorgvuldig 

worden behandeld, als eigendom van Schüco worden aangemerkt en mogen niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt dan de verpakking van de geleverde goederen. Wij hebben het recht de transporthulpmiddelen te allen tijde 

op te eisen. De besteller dient de transporthulpmiddelen op een door ons te bepalen tijdstip klaar te zetten, zodat 
deze kunnen worden afgehaald. Indien de transporthulpmiddelen niet tijdig of niet in onbeschadigde toestand worden 

teruggegeven, en dit de besteller valt aan te rekenen, hebben wij het recht om de besteller de dagprijs in rekening te 
brengen van soortgelijke nieuwe transporthulpmiddelen in dezelfde uitvoering, tenzij de besteller bewijst dat de 
schade die wij hebben geleden minder bedraagt. Deze bedragen zijn direct zonder korting opeisbaar. 

7.4  Indien een regelmatige keuring van de stalen langgoed pallets en/of de andere herbruikbare verpakkingen 

wettelijk is voorgeschreven, is de besteller verplicht deze bepalingen voor de zich in zijn bezit bevindende stalen 
langgoed pallets en/of herbruikbare verpakkingen na te leven.

8. Rechten van de besteller bij gebreken:

8.1 Onze verplichtingen ter zake van de overeengekomen eigenschappen van het voorwerp van de overeenkomst 

staan uitsluitend omschreven in de bepalingen van de overeenkomst met de besteller. Monsters, informatie in folders 
of gegevens die in ander reclamemateriaal zijn opgenomen houden geen garantie in ter zake van duurzaamheid of 

andere eigenschappen in de betekenis van § 443 BGB. Wijzigingen en fouten in de hiervoor genoemde documentatie 
blijven voorbehouden. Afbeeldingen vormen slechts een voorbeeld van de geleverde goederen. Verwijzing naar 

technische normen heeft alleen de beschrijving van de prestatie tot doel, en kan niet worden uitgelegd als garantie 
met betrekking tot de eigenschappen van het bestelde. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor, naar de stand 
van de techniek wijzigingen in uitvoering, materiaalkeuze en vormgeving, profielontwerp alsmede overige wijzigingen 

door te voeren, ook zonder dat deze tevoren zijn aangekondigd. 

8.2 Indien door ons in documentatie, met name catalogen, prospectussen en specificaties, het begrip ‘garantie’ 

wordt gebruikt, betreft dit een zelfstandige garantie, die geen verband houdt met onze wettelijke aansprakelijkheid.

8.3 Advieswerkzaamheden zijn nevenprestaties om niet, waartoe wij geen verplichting hebben, tenzij wij daartoe 

een aanvullende opdracht om baat ontvangen.

8.4 De besteller is verplicht de levering na ontvangst onverwijld te controleren op transportschade, volledigheid en 

mogelijke gebreken. Transportschade, gebreken, onjuiste leveringen of tekorten, alsmede afwijkingen van de pakbon 

c.q. de factuur dienen ons onverwijld, uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk te worden meegedeeld. Na deze termijn 
geldt de zending als goed bevonden. Voor het overige geldt het bepaalde in § 377 HGB.

8.5 Indien een gebrek in de levering reeds ten tijde van de risico-overgang aanwezig is, zijn wij naar onze keuze 

verplicht het gebrek te herstellen, dan wel een vervangend artikel te leveren. Dit geldt niet in een geval als bedoeld in 
§ 478 lid 4 BGB. In dat geval kan de besteller naar keuze een vervangend artikel dan wel herstel eisen. In geval van 
herstel dient de besteller ons een redelijke termijn en gelegenheid daartoe te gunnen. 

8.6  Aanspraken van de besteller op grond van door de latere nakoming opgekomen kosten, met name transport-,  



tol-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten als het gaat om hogere kosten wegens het later afleveren van het 
voorwerp van levering op een andere plaats dan de vestiging van de besteller, tenzij dat de gebruikelijke plaats van 

levering is. 

8.7 Aanspraken wegens gebreken verjaren één jaar na aflevering. Bij gebreken aan een goed dat 

overeenkomstig de normale wijze van verwerking is gebruikt voor een bouwwerk en daarin gebreken heeft 
veroorzaakt, bedraagt de verjaringstermijn vier jaar na aflevering. Dit geldt niet bij een door ons veroorzaakte schade 

aan gezondheid, lijf of leven, bij een door ons opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schending van 
verplichtingen, bij de overname van een garantie of plicht tot levering en bij opzettelijk verzwijgen van een gebrek, 

alsook indien zich een geval voordoet als omschreven in § 479 lid 1 BGB. In deze gevallen gelden de wettelijke 
verjaringstermijnen. 

8.8 Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid wegens gebreken. Aanspraken van 

de besteller op schadevergoeding wegens gebreken zijn exclusief vastgelegd in artikel 9 van deze AVLV.

9.  Schadevergoeding:

9.1  Voor zover de besteller aanspraak maakt op schadevergoeding, zijn wij ingevolge de wettelijke bepalingen 

aansprakelijk indien deze aanspraken gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid onzerzijds.

9.2  Bij opzettelijke inbreuk op een hoofdverbintenis uit deze overeenkomst zijn wij aansprakelijk ingevolge de 

daartoe geldende wettelijke bepalingen. Hoofdverbintenissen zijn verbintenissen die moeten worden nagekomen om 
de ten uitvoerlegging van de overeenkomst op behoorlijke wijze te waarborgen, op de nakoming waarvan de besteller 

gewoonlijk vertrouwt en mag vertrouwen. In dit geval zijn aanspraken op schadevergoeding echter beperkt tot de 
voorzienbare, gezien de inhoud en strekking van de overeenkomst mogelijk optredende schade. De aldus ontstane 
schade bedraagt nooit meer dan 500.000,00 € per individueel geval.

9.3  Voor zover uit het bovenstaande niet anders blijkt, zijn aanspraken op schadevergoeding van de besteller, op 

welke rechtsgrond dan ook, uitgesloten.

9.4  De bovenstaande beperkende bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid gelden niet indien onze 

aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingende wettelijke bepalingen ter zake van productaansprakelijkheid, indien 

schade is ontstaan aan gezondheid, lijf of leven, indien aansprakelijkheid voortvloeit uit gebreken in een 
gegarandeerde kwaliteit of indien een gebrek door ons opzettelijk werd verzwegen. Indien gebreken zijn geconstateerd 

in een gegarandeerde kwaliteit, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die werd veroorzaakt door de afwezigheid 
van die gegarandeerde kwaliteit.

9.5  Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van onze 

medewerkers, vertegenwoordigers en agenten, indien de besteller deze rechtstreeks aansprakelijk stelt. 

10. Eigendomsvoorbehoud:

10.1 Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle betalingen die uit de zakelijke overeenkomst 

met de besteller voortvloeien zijn ontvangen. Indien de besteller de overeenkomst niet nakomt, met name ingeval de 

besteller rekeningen onbetaald laat, hebben wij het recht de goederen na ontbinding van de overeenkomst terug te 
nemen. Wij zijn bevoegd de goederen waarvan wij de eigendom voorbehouden te allen tijde te inspecteren op de 
plaats waar deze zich bevinden. Indien wij na ontbinding van de overeenkomst ons recht op teruggave uitoefenen, 

stelt de besteller ons te allen tijde in de gelegenheid om de in eigendom voorbehouden goederen, ongeacht of deze 
verwerkt of niet verwerkt zijn, in bezit te nemen en tot dat doel de plaats te betreden waar de goederen zich op dat 

moment bevinden. Het terugnemen en het beslag op de goederen door ons houdt– onverlet het recht op 
schadevergoeding – een ontbinding van de overeenkomst in. Na de ontbinding zijn wij bevoegd tot uitwinning van de 
goederen; de opbrengst daarvan wordt – onder aftrek van een redelijk bedrag aan uitwinningskosten – verrekend met 

de verbintenis van de besteller uit de overeenkomst. 

10.2  De besteller is verplicht als een goed huisvader voor de goederen te zorgen; hij is met name verplicht deze 

op eigen kosten tot het bedrag van de nieuwwaarde te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal. Indien 

onderhouds- en inspectiewerkzaamheden vereist zijn, dient de besteller deze tijdig en op eigen kosten uit te (laten)  



voeren.

10.3  Bij beslag of andere maatregelen van derden dient de besteller ons onverwijld daarvan in kennis te stellen, 

zodat wij ten opzichten van §771 ZPO rechtens hiertegen kunnen opkomen. Bij beslagen dient de besteller een 

afschrift van het beslagexploot bij te voegen. Voor zover de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten voortvloeiend uit een actie ten opzichten van §771 ZPO te vergoeden, dient de besteller in 
te staan voor de aldus bij ons ontstane kosten. 

10.4  De besteller heeft het recht de goederen in het gewone handelsverkeer verder te verkopen; deze 

bevoegdheid kan bij wanbetaling echter niet meer worden ingeroepen. De besteller draagt reeds nu voor alsdan alle 
vorderingen tot het bedrag van onze vordering (inclusief omzetbelasting) aan ons over, die zijn voortgevloeid uit de 

doorverkoop van de goederen waarvoor een eigendomsvoorbehoud is gemaakt, ongeacht of de goederen met of 
zonder verwerking werden doorverkocht. Indien ook anderen een eigendomsvoorbehoud hebben gemaakt, waardoor 

mede-eigendom ontstaat van het doorverkochte voorwerp van levering, draagt de besteller zijn vorderingen uit de 
doorverkoop aan ons over in de verhouding waarin de eindwaarde van de factuur (inclusief omzetbelasting) van onze 
leveringen staat tot de gezamenlijke factuurwaarde van de leveringen van de andere leveranciers die een 

eigendomsvoorbehoud hebben gemaakt. De overdracht dient tot zekerheid van al onze bestaande en toekomstige 
vorderingen uit de zakelijke overeenkomst met de besteller. Ook na overdracht van de vordering blijft de besteller 

bevoegd tot terugvordering. De besteller treedt hierbij voor ons als beheerder op. De bevoegdheid om de vordering 
zelf te incasseren blijft onverlet. Wij zijn evenwel verplicht om de vordering niet te incasseren zolang de besteller zijn 

betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, geen betalingsachterstand oploopt en met name geen 
verzoek is ingediend tot verkrijging van een crediteuren- of gerechtelijk akkoord, een insolventieprocedure is 
gestart of de besteller in surseance van betaling verkeert. Is dit wel het geval, dan kunnen wij van besteller eisen dat 

deze de overgedragen vorderingen en hun debiteuren aan ons bekend maakt, alle tot incasso benodigde gegevens 
vertrekt, de daarbij behorende documentatie overhandigt en de debiteuren (derden) van de overdracht in kennis stelt.  

10.5 De bewerking of verwerking van de goederen door de besteller geschiedt steeds namens ons als fabrikant 

daarvan. Indien de goederen samen met andere objecten die ons niet in eigendom toebehoren worden verwerkt, 
verkrijgen wij de mede-eigendom van het nieuwe goed naar rato van de waarde van het goed (factuurbedrag inclusief 
omzetbelasting) ten opzichte van de andere verwerkte objecten ten t ijde van de verwerking. Voor het 

door verwerking ontstane goed geldt overigens hetzelfde als voor de goederen die onder voorbehoud werden 
geleverd.

10.6 Indien de goederen onlosmakelijk worden vermengd met andere objecten die niet ons eigendom zijn, 

verkrijgen wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak naar verhouding van de waarde van de goederen 
(factuurbedrag inclusief omzetbelasting) ten opzichte van de andere vermengde objecten ten tijde van de vermenging. 

Indien de vermenging op zodanige wijze plaatsvindt dat het object van de besteller of een derde als hoofdzaak moet 
worden gezien, dan geldt als overeengekomen dat de besteller een evenredig deel aan ons in eigendom overdraagt. 
De besteller beheert de aldus ontstane volledige of mede-eigendom voor ons.

10.7 De besteller draagt tot zekerheid van de vorderingen die wij op hem hebben ook de vorderingen op derden 

aan ons over, die voortvloeien uit de verbondenheid van de goederen met een onroerende zaak.

10.8 Bij goederen die door de besteller op grond van een overeenkomst tot uitvoering van een werk in een gebouw 

van een derde als wezenlijk onderdeel daarvan moeten worden ingebouwd, draagt de besteller zijn vorderingsrecht 

op een hypotheek tot zekerheid tot het bedrag van de waarde van de goederen (factuurbedrag inclusief 
omzetbelasting) aan ons over.  

10.9 Wij zijn verplicht de ons toekomende zekerheden op verzoek van besteller vrij te geven voor zover de direct 

realiseerbare activa daarvan de zeker te stellen vorderingen met meer dan 10% overstijgen; de keuze ter zake van 
deze zekerheden is aan ons. 

11. Overige bepalingen:

11.1 Ter zake van afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, constructies, calculaties en overige documenten 

behouden wij ons eigendoms-, patent-, ontwerp-, en auteursrechten voor. Dit geldt ook voor documenten die als 
‘vertrouwelijk’ zijn aangeduid. Voor het ter beschikking stellen daarvan aan derden behoeft de besteller onze 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De besteller erkent alle ons toekomende beschermrechten uitdrukkelijk. 



11.2 Indien wij in verband met opdrachten van de besteller gereedschappen maken of laten maken en de besteller 

de hierbij opkomende kosten evenredig in rekening brengen, wordt de eigendom van deze gereedschappen en hun 

accessoires niet aan de besteller overgedragen, en kan de besteller ook geen aanspraak maken op ter hand stelling 
daarvan. De gereedschappen worden de besteller met name niet geleverd. Voor wat betreft de omzetbelasting vindt 
de betaling van de kosten van de gereedschappen plaats na een andere prestatie. 

11.3 De rechten van de besteller uit de overeenkomst tot levering zijn, met uitzondering van geldvorderingen, niet 

overdraagbaar.

11.4 Wij hebben het recht de op grond van de zakelijke relatie met de besteller verkregen gegevens over te leggen 

aan een kredietverzekeraar teneinde een kredietverzekering af te kunnen sluiten. 

12. Plaats van nakoming en bevoegde rechterlijke instantie:

12.1 Voor onze leveringen geldt de uit onze opdrachtbevestiging en de daarin genoemde Incoterm (volgens 

Incoterms 2010) blijkende plaats van nakoming. Plaats van nakoming is in dit kader gelijk te stellen met de in de 
geldende Incoterm (volgens Incoterms 2010) omschreven plaats van levering. Indien in de opdrachtbevestiging geen 

plaats van nakoming is aangegeven, geschiedt de levering af fabriek (volgens Incoterms 2010) Plaats van nakoming 
voor alle overige verplichtingen uit de bedoelde rechtsbetrekking is, voor zover uit de opdrachtbevestiging niet iets 

anders blijkt – onze plaats van vestiging. 

12.2 De bevoegde rechter voor alle uit deze rechtsverhouding voortvloeiende geschillen is die in onze 

vestigingsplaats. Wij hebben echter ook het recht een geschil aanhangig te maken in de plaats van hoofdvestiging 

van de Besteller. 

13. Toepasselijk recht:

Als aanvullend op de contractsbepalingen geldt uitsluitend het op de rechtsbetrekkingen van binnenlandse partijen 
toepasselijke recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Een beroep op het Weens koopverdrag is uitgesloten. 

Datum: april 2011


