ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN

Algemene handelsvoorwaarden van:
Rob Heijkoop Trading B.V.
Heliotroopring 300
3316 KG Dordrecht
Nederland.
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Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met
betrekking tot motoren, machines en onderdelen. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, zijn deze
voorwaarden eveneens van toepassing op montage-, demontage-, reparatie- en andere
werkzaamheden. Algemene voorwaarden van contractant binden ons niet tenzij wij daarmee
schriftelijk akkoord zijn gegaan.
Het gestelde in deze voorwaarden zal steeds van kracht zijn, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Iedere opdracht of aanbieding door personeel in dienst van contractant, al dan niet bevoegd,
schriftelijk of mondeling namens die contractant verstrekt, bindt contractant. Indien de contractant
niet is gebonden, geldt degene die de overeenkomst sloot als contractant.
In deze voorwaarden wordt met "ons" of "wij" steeds Rob Heijkoop Trading B.V. bedoeld, terwijl
contractant op onze wederpartij duidt.
De nietigheid of vernietigbaarheid van enig beding in deze algemene voorwaarden Iaat de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Aanbieding en opdrachtbevestiging
Onze aanbiedingen zijn in alle opzichten vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wij zijn
slechts gebonden, met inachtneming van het verder in deze condities gestelde, nadat de opdracht
schriftelijk door ons is bevestigd. Ditzelfde geldt voor eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van
de opdracht.
De tekst van onze bevestiging van de opdracht bepaalt de inhoud van de opdracht. Afspraken of
overeenkomsten met werknemers binden ons niet, voorzover ze door ons niet schriftelijk zijn
bevestigd.
Alle technische gegevens kunnen slechts worden beschouwd als bij benadering aan contractant te
zijn gegeven.
Alle verstrekte tekeningen, afbeeldingen, maat- en gewichtopgaven blijven ons eigendom, onder
uitdrukkelijk voorbehoud van auteurs- en octrooirechten. Behoudens onze schriftelijke toestemming
is het contractant verboden deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven dan wel
ter beschikking te stellen. Contractant zal ons vrijwaren voor vorderingen van derden, inclusief alle
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die wij moeten maken of betalen aan rechthebbenden,
ingeval van overtreding door contractant van de in dit artikellid verwoorde bepalingen.
Prijzen en emballage
De prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op levering bij onze
onderneming te Dordrecht (ex Works).
De opgegeven prijzen gelden exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De
noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat uitsluitend ter onzer beoordeling.
Indien prijswijziging, koerswijziging, de- of revaluatie van de Euro ten opzichte van de buitenlandse
valuta, of wijziging in Ionen, invoerrechten, of andere belastingen, sociale of overheidslasten,
vrachten etc., plaatsvindt, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding of schriftelijke
aanneming voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de verkoopprijzen, montage-,
demontage-, reparatie-, en andere kosten dienovereenkomstig te wijzigen.
Levering en levertijd
Levering geschiedt af onze onderneming te Dordrecht (ex Works). Levertijden worden bij
benadering vastgesteld.
Levertijd gaat in nadat de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd, alle voor de aanvang van de
werkzaamheden nodige formaliteiten zijn vervuld, alle benodigde bescheiden in ons bezit zijn, en
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contractant ons alle gegevens voor de opdracht heeft verstrekt. In geval van termijnbetalingen zal
de levertijd niet eerder ingaan dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.
De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de nodige materialen, zulks in de meest ruime zin
des woords, ons tijdig zullen worden geleverd.
Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op
schadevergoeding.
De goederen gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer zij in onze onderneming te
Dordrecht, c.q. op de in de opdrachtbevestiging vermelde plaats, gereed staan, c.q. ter beschikking
zijn gesteld op een naar onze keuze andere nader te noemen plaats, een en ander nadat wij de
contractant hiervan schriftelijk in kennis hebben gesteld. Indien wij hebben aangenomen de
goederen te monteren, gelden de goederen ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij op
de overeengekomen afleverplaats ter beschikking zijn gesteld.
Vanaf het tijdstip waarop de goederen krachtens lid 5 van dit artikel gelden als geleverd, berust het
risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of met betrekking tot deze goederen voor
contractant ontstaan is, bij contractant.
Transport
Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending van of naar ons voor risico van
contractant. Ook indien franco levering overeengekomen is, is contractant aansprakelijk voor alle
schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door
de goederen geleden. Contractant dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren, met uitsluiting
van regres door de verzekeraar(s) op ons, onze werknemers en/of onze hulppersonen.
Bij aankomst der goederen heeft contractant zich te overtuigen van de staat waarin zij zich
bevinden.
Onverminderd het bovenstaande, zijn wij niet aansprakelijk voor schade, welke ook, verband
houdende met het transport en al dan niet aan de goederen geleden.
Montage
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is montage niet bij de levering inbegrepen.
Indien een opdracht tot montage wordt gegeven zonder een volledige schriftelijke opsomming van
de gewenste werkzaamheden, en indien daarvan ook geen melding wordt gemaakt in de
opdrachtbevestiging, wordt de overeenkomst geacht in te houden die werkzaamheden, die wij nodig
achten.
Het door ons met montage belaste personeel, beperkt zich tot het monteren van het door ons
geleverde materiaal, en/of het materiaal, dat in de opdracht was begrepen. Voor buiten de
overeenkomst vallend montage-, of reparatie-werk of voor werk door derden verricht aan door ons
geleverde materialen of machines c.q. machineonderdelen zijn wij niet verantwoordelijk.
Wanneer de montage door oorzaken buiten onze schuld niet geregeld en zonder onderbreking kan
geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende
meerdere kosten aan contractant in rekening te brengen tegen het normale tarief.
Voor rekening van contractant zijn alle eventuele extra kosten en wel in het bijzonder:
a reiskosten en kosten van levensonderhoud en verblijf van de monteur(s);
b kosten, ontstaan doordat de montage niet in de gewone daguren kan geschieden.
Nadat de montage is gereedgekomen en de goederen in bedrijf zijn gesteld, wordt de montage
geacht naar behoren te zijn voltooid.
Indien contractant na montage en in bedrijfstelling wenst gebruik te maken van onze diensten, of
nadien een beroep doet op onze assistentie voor het inspecteren van de verkochte/opgeleverde
goederen, komt ons toe een onkostenvergoeding volgens het gebruikelijke tarief, te vermeerderen
met reis- en verblijfkosten.
Aansprakelijkheid
Wij, noch onze werknemers, of onze hulppersonen zijn aansprakelijk voor welke schade dan ook,
materieel of immaterieel, terzake van verrichte werkzaamheden in de meest ruime zin des woords,
of geleverde goederen onder de overeenkomsten waarop de voorwaarden betrekking hebben.
Onverlet het gestelde in lid 1, zijn wij alleen dan aansprakelijk voor schade, indien contractant
bewijst dat het ontstaan van de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de directie van
Rob Heijkoop Trading B.V.. Wij vrijwaren niet voor grove schuld of opzet van ons personeel of onze
hulppersonen, noch vrijwaren wij contractant ten opzichte van derden. Als schade zal nimmer
worden beschouwd die schade, die niet is vastgesteld door een door ons aangewezen expert. Wij
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zijn niet aansprakelijk, onder welke omstandigheden dan ook, voor indirecte schade, van welke aard
ook, door wie ook geleden, daaronder met name begrepen bedrijfsschade en/of tijdverlet.
Contractant is aansprakelijk voor alle schade geleden door ons of door onze ondergeschikten of
hulppersonen, veroorzaakt door schuld van contractant, onder meer, doch niet beperkt tot schade
voortvloeiende uit gebreken of de aard van de door contractant geleverde of ter beschikking
gestelde zaken, of anderszins door oorzaken die redelijkerwijze voor risico van contractant komen.
Contractant is verplicht opgave te doen van bijzondere of gevaar zettende eigenschappen van de
door contractant ter beschikking gestelde zaken, zonder dat een dergelijke opgave contractant
bevrijdt van de uit lid 3 voortvloeiende aansprakelijkheid en vrijwaart ons op zijn kosten voor alle
vorderingen of aanspraken van derden, en de gevolgen daarvan, waaronder begrepen
conservatoire maatregelen.
Contractant dient ons bij geconstateerde mankementen of gebreken aan reparaties of leveranties
direct, althans uiterlijk drie werkdagen na constatering van het gebrek, hiervan in kennis te stellen
en het nodige te doen om schade te beperken, dit alles op straffe van het verlies van enig recht op
schadevergoeding of garantie.
Indien contractant een expertise wil (laten) verrichten dient hij ons tijdig hiervan op de hoogte te
brengen teneinde ons in de gelegenheid te stellen om daarbij al dan niet in aanwezigheid van eigen
adviseurs aanwezig te zijn, op straffe van het verlies van enig recht op schadevergoeding of
garantie.
Onverlet enige andere bepaling van deze voorwaarden, zal onze aansprakelijkheid een bedrag van
EURO vijfentwintigduizend (25.000) nimmer overschrijden.

Garanties
Met inachtneming van de hierna te noemen beperkingen, verbinden wij ons de door ons geleverde
nieuwe motoren of machines, welke defect raken binnen een termijn van 6 maanden, ingaande op
de dag van levering als bedoeld in artikel IV, te herstellen of te vervangen, mits het defect raken
terstond telefonisch en schriftelijk aan ons is gemeld, en uitsluitend is veroorzaakt door ondeugdelijk
materiaal of ondeugdelijke constructie. Deze garantie geldt niet indien de goederen door andere
oorzaken, zoals normale slijtage, ongeschikte brandstofsoorten, smeermiddelen, dichtings- en
isolatiemateriaal, meetapparaten, overbelasting, slechte fundatie, agressief koelwater, gebrekkige
luchtvoorziening, niet deugdelijke leidingen, onjuiste leidingvoering, onoordeelkundige behandeling
of ongelukken, defect raken alsmede in die gevallen waarin de oorzaak niet onomstotelijk komt vast
te staan.
De verplichtingen inzake garantie omvatten niet het dragen van de kosten van
kraanwerkzaamheden, elektriciteit, droogdokken, duiken, ontmantelen of reis- en verblijfskosten van
ons of van contractant.
Terzake door ons verrichte montage-, demontage-, reparatie- en andere werkzaamheden wordt,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, alleen garantie gegeven op deugdelijkheid van de
uitvoering van de werkzaamheden.
De garantieverplichting vervalt indien contractant gedurende de garantietermijn op eigen initiatief
wijzigingen of reparaties aan het geleverde heeft verricht, of door derden heeft laten verrichten dan
wel het geleverde naar onze mening niet behoorlijk heeft onderhouden.
Geen ten gevolge van het defect raken ontstane directe en indirecte schade, waaronder begrepen
bedrijfsschaden, komt voor vergoeding in aanmerking.
Wij zijn tot geen enkele garantie gehouden indien contractant, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet
aan zijn verplichting tot betaling of enige andere verplichting, welke voor hem uit enige met ons
gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
Geen garantie wordt verstrekt op gebruikte motoren, machines en onderdelen, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
Op van derden betrokken motoren, machines en onderdelen wordt niet meer garantie gegeven dan
aan ons door onze leverancier(s) wordt gegeven.
Het eventueel nog bestaan van garantieverplichtingen onzerzijds, geeft contractant geen recht op
uitstel van betaling, onverschillig terzake waarvan.
Goederen ten aanzien waarvan men garantie-aanspraken stelt, dienen franco te worden
ingezonden. Onderdelen welke worden vervangen, worden ons eigendom.
Op gerepareerde of vervangen goederen wordt drie maanden garantie verleend, vanaf de datum
van vervanging of reparatie, of tot de uiterlijke datum van de oorspronkelijke garantie, onder
dezelfde voorwaarden, waarbij de eerst te verstrijken datum geldt.
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Op de onder deze garantiebepalingen door ons verrichte werkzaamheden zijn onverkort van
toepassing alle hierboven gestelde en de hierna te stellen bepalingen.
De in dit artikel bepaalde garantie is de enige garantie die geldt voor de geleverde goederen of
verrichte diensten, en vervangt uitdrukkelijk elke uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie of aanspraak
uit wet of overeenkomst. Contractant doet afstand van verderstrekkende rechten, uit wet of
overeenkomst.
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Betalingscondities
Betaling van motoren, machines, onderdelen, montage, reparaties en andere werkzaamheden,
dient contant bij levering, respectievelijk gereedkomen, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Onder levering, respectievelijk gereedkomen, gelijk bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wordt
verstaan:
a voor motoren en machines het moment waarop zij ter aflevering in onze onderneming te
Dordrecht c.q. op de in de opdrachtbevestiging vermelde plaats, gereed staan, of naar onze
keuze op een andere nader te noemen opslagplaats ter beschikking worden gesteld;
b voor onderdelen het moment waarop zij onze magazijnen verlaten, respectievelijk aldaar voor
verzending gereed staan;
c voor montage en reparaties het moment waarop de werkzaamheden naar onze beoordeling zijn
beëindigd;
d onkosten welke voor rekening van contractant komen, die wij voorschieten, worden afgerekend
conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
Wij behouden ons het recht voor om terzake van de levering van motoren en/of machines, zomede
terzake van montagewerkzaamheden, reparaties en andere diensten, tussentijdse betalingen en/of
naar ons oordeel deugdelijke zekerheden te verlangen. Weigering van contractant om de verlangde
zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te
ontbinden, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten en winstderving, alsmede alle
verdere schade.
Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden, hetzij te onzen kantore te
Dordrecht, hetzij door storting op een door ons aan te wijzen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
Reclames (elke aanspraak wegens beweerd niet-conforme levering), zowel op de uitvoering van
werk of leveringen, als ook op facturen, moeten op straffe van verval van de aanspraak, binnen 8
dagen na oplevering of aflevering van het werk of het goed, of na toezending van de facturen
aangetekend schriftelijk worden ingediend. Reclames schorten de betalingsverplichting(en) van
contractant niet op.
Bij nalatigheid in de betaling door contractant, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en
hebben wij het recht om, zonder enige ingebrekestelling, over het geheel resterende verschuldigde
bedrag een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 3%
op jaarbasis te berekenen vanaf de datum van opeisbaarheid van de betreffende betaling, of in
geval van termijnbetaling, vanaf de dag waarop de termijn is vervallen, en voorts om op contractant
te verhalen alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke,
alles onverminderd de aan ons verder toekomende rechten. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van EURO 250,-.
Alle geleverde goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgehad. Zolang
de betaling nog niet volledig is geschied, is contractant zonder onze schriftelijke toestemming niet
gerechtigd om op enigerlei wijze te beschikken over de goederen. Teneinde onze
eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, is contractant verplicht, indien hij hypotheek-, pand- of
ander beperkt recht wenst te vestigen op enig onroerende zaak, registergoed of roerende zaak,
waarvoor de door ons te leveren goederen bestemd zijn, de crediteur vooraf mede te delen, dat het
geleverde ons eigendom is, en dat voor een hypothecair- of pandrecht of ander beperkt recht onze
voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist.
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Eigendomsvoorbehoud
Tot het moment dat contractant onze vordering met betrekking tot de geleverde goederen en/of de
verrichte werkzaamheden volledig heeft betaald, blijven de geleverde goederen voor rekening en
risico van contractant en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend ons eigendom.
Contractant is niet bevoegd deze zaken aan derden in onderpand te geven, te verhuren of in
eigendom over te dragen.
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Bij terugname van de goederen behouden wij ons het recht voor alle schade, gederfde winst en
rente te vorderen.
Contractant is verplicht ons terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden
rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.
Mocht te eniger tijd blijken dat contractant niet aan voornoemde verplichtingen heeft voldaan, dan is
hij een boete verschuldigd groot 15% van het onbetaalde gedeelte van de koopsom of de verrichte
werkzaamheden onverminderd het recht op schadevergoeding.
Ontbinding/annulering
Elke tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis van contractant, geeft ons het recht door
enkele schriftelijke verklaring de overeenkomst(en) te ontbinden, onverminderd ons recht op
schadevergoeding. Naar eigen keuze kunnen wij steeds nakoming van de overeenkomst(en)
vorderen onverminderd het recht op schadevergoeding. Tekort komen in het nakomen van enige
verbintenis geldt tevens als ontbindende voorwaarde, waarop wij naar onze eigen keuze schriftelijk
een beroep kunnen doen, onverminderd ons recht alle schade te vorderen.
Contractant doet afstand van alle rechten op ontbinding der overeenkomst, tenzij annulering
conform het bepaalde onder lid 3 van dit artikel wordt overeengekomen.
Annulering door contractant is slechts mogelijk indien wij daarin toestemmen. In dat geval is de
contractant aan ons een vergoeding van 15% van de aanneemsom/koopsom (excl. BTW)
verschuldigd, tenzij de schade, waartoe behoort de kosten en de winstderving, meer dan 15% van
de aanneemsom/koopsom (excl. BTW) bedraagt, in welk geval de vergoeding het totale bedrag aan
schade, rente en kosten bedraagt. Ingeval van annulering kan contractant geen aanspraak maken
op hetgeen reeds door ons is gepresteerd en zal het gepresteerde op kosten van contractant
ongedaan gemaakt dienen te worden, dit ter onze keuze.
Inkoopvoorwaarden
Indien en voorzover wij als koper verbonden zijn, gelden in plaats van het onder III, IV, VI en VIII t/m
X gestelde, de navolgende voorwaarden, onder instandlating van het overigens bepaalde:
Prijzen zijn vast en levertermijnen zijn altijd fatale termijnen, tenzij anders vermeld.
Bij niet tijdige levering is contractant direct in verzuim en is hij altijd een boete aan ons verschuldigd
ter hoogte van de overeengekomen koopsom excl. BTW, onverminderd het recht op
schadevergoeding voorzover deze deze boete overtreft. De boete en schadevergoeding zijn
verrekenbaar met enige door ons verschuldigde som, uit welke overeenkomst dan ook.
Contractant verbindt zich die garantie te verlenen die wij gehouden zijn aan onze klanten te
verlenen.

XIII

Geschillen
Alle geschillen tussen ons en contractant voortvloeiende uit welke overeenkomst, voorovereenkomst
of andere rechtsbetrekking dan ook zijn exclusief onderworpen aan het oordeel van de bevoegde
rechter te Dordrecht behoudens de absolute bevoegdheid van de sector kanton. Exclusief bevoegd
ten aanzien van voorlopige voorzieningen is de Voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht.

XIV

Toepasselijk recht
Op alle onder deze voorwaarden uitgebrachte aanbiedingen en gesloten overeenkomsten en de
gevolgen daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het
Weens Koopverdrag is uitgesloten.
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