
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN 

BVL MACHINERY 

 

1. Overeenkomst en toepasselijke voorwaarden. 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BVL Machinery en alle bij haar behorende 

entiteiten (hierna te noemen BvL) te sluiten overeenkomsten, offertes en op al haar aanbiedingen. 

1.2. De overeenkomst komt - al dan niet na een offerte - tot stand na acceptatie door de koper van het 

aanbod van BvL. 

1.3. Afwijkingen en/of aanvullingen op de voorwaarden of overeenkomst gelden slechts indien deze 

schriftelijk tussen BvL en koper zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van enige andere 

algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten, behoudens voor zover deze door BvL 

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

1.4. BvL kan niet door enige handeling, door een mededeling, danwel door een toezegging van een 

daartoe niet bevoegde werknemer of vertegenwoordiger, of stilzwijgend geacht worden te hebben 

ingestemd met de door de koper gehanteerde voorwaarden of met een niet schriftelijk 

overeengekomen wijziging van deze verkoopvoorwaarden en/of van de overeenkomst. 

1.5. Tenzij BvL aan de koper uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft medegedeeld, worden na een op grond 

van het bovenstaande eenmaal tot stand gekomen overeenkomst alle daaruit voortvloeiende of 

nieuwe overeenkomsten tussen partijen mede beheerst door deze voorwaarden, ook in het geval de 

overeenkomst nadien per telefoon, telex, telefax of telegram, dan wel door e-mail tot stand komt. 

1.6. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als opdrachtgever optreedt of zich als zodanig 

gedraagt, dan zijn allen jegens BvL hoofdelijk aansprakelijk. 

1.7. BvL heeft het recht haar rechten en bevoegdheden uit de betreffende overeenkomst alsmede de 

eigendom van de betreffende goederen aan derden over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming 

van BvL mag koper zijn rechten en verplichtingen jegens BvL niet aan  derden overdragen. 

 
2. Aanbiedingen, offertes en documentatie 

2.1. Aanbiedingen (schriftelijk of mondeling), documentatie, tekeningen en berekeningen door of namens 

BvL verstrekt zijn vrijblijvend en worden naar beste kunnen uitgebracht zonder dat de koper hieraan 

rechten kan ontlenen. 

2.2. De door BvL uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en slechts gedurende 30 dagen geldig onder 

voorbehoud van tussentijdse verkoop, tenzij anders aangegeven. 

2.3. Indien BvL in het kader van een offerte en op verzoek van koper teken- en calculatiewerk heeft 

verricht en nadien geen overeenkomst tot stand komt, is koper een redelijke vergoeding verschuldigd 

aan BvL voor verricht teken- en calculatiewerk, welke in ieder geval uit een urenvergoeding voor 

verricht werk zal bestaan. 

2.4. Aanbiedingen, documentatie, tekeningen, berekeningen enz. blijven eigendom van BvL, ook al zijn 

daarvoor kosten door haar in rekening gebracht en mogen zonder haar toestemming noch in 

origineel, noch in afschrift aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven. Bij 

overtreding hiervan is koper aan BvL een boete van € 1.000,00 per overtreding verschuldigd. 



3. Omschrijving, kwaliteit en reclames 

3.1. BvL zal de koper de zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals in de 

(eventueel later gewijzigde) orderbevestiging omschreven c.q. zoals door BvL geaccepteerd, zij het 

dat geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, maten en gewichten, toelaatbaar zijn, voor zover daarmee 

geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde. 

3.2. BvL heeft het recht wijziging in de modellen van haar zaken aan te brengen, alsmede om in 

voorkomende gevallen het model te leveren dat in de plaats is gekomen van een niet meer te leveren 

model. 

3.3. BvL staat er uitsluitend voor in dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik zoals in de 

productomschrijving of gebruiksaanwijzing voorzien. Bvl staat er niet voorin dat de zaken geschikt 

zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen; ook niet wanneer dit doel aan BvL 

kenbaar is gemaakt, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen. 

3.4. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering direct te (laten) onderzoeken. Koper controleert daarbij: 

a. of de verpakking, emballage en uitwendige staat van zaken in orde is, b. of de juiste zaken zijn 

geleverd, c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en de hoeveelheid) 

overeenstemming met hetgeen is overeengekomen of de afgeleverde zaken voldoen aan de 

overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden 

voor een normaal gebruik van de zaken. 

3.5. Reclames omtrent verpakking, emballage en uitwendige staat van zaken moeten direct op de 

vrachtbrief of het ontvangstbewijs aangetekend worden. Reclames omtrent zichtbare gebreken of 

tekorten dienen binnen 7 dagen na aflevering aan BvL kenbaar gemaakt te worden. Niet- zichtbare 

gebreken dient de koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn van 

artikel 12 kenbaar te maken. 

3.6. Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden aan het adres van BvL binnen de hiervoor aangeduide 

termijnen of straffe van verval van rechten van de koper. 

3.7. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane 

bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan BvL 

worden geretourneerd. 

 
4. Prijs, prijswijziging 

4.1. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de op het moment van de totstandkoming van de 

overeenkomst geldende lonen, sociale lasten, materiaalprijzen en valutaverhoudingen. De 

overeengekomen prijs omvat, behalve de prijs voor de zaken, mede inklaringskosten, invoer- 

rechten, accreditiefkosten, de kosten van verpakking. De door BvL gegeven prijzen zijn exclusief 

B.T.W. 

4.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór aflevering van de zaken de 

overeengekomen prijs wordt verhoogd, hetzij als gevolg van valuta herziening, verhoging van de 

belastingen of invoerrechten, alsmede prijsstijging van grond- en hulpstoffen, hetzij door 

omstandigheden, die buiten de invloedssfeer van BvL vallen, is BvL gerechtigd de prijsverhoging aan 

de koper door te berekenen. Slechts indien de prijsverhoging meer dan 10% be- draagt ten opzichte 

van de overeengekomen prijs, heeft de koper binnen 14 dagen nadat BvL koper dienaangaande 

schriftelijk heeft geïnformeerd, het recht de overeenkomst door een aan BvL gerichte schriftelijke en 

per aangetekend schrijven verzonden verklaring te ontbinden. 



4.3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van BvL begrepen om door haar verricht meerwerk 

afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend 

is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van 

overeenkomstige toepassing. 

4.4. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van de door de afnemer ter beschikking gestelde 

grondstoffen, halffabrikaten, modellen en andere zaken niet in de prijs begrepen en worden 

afzonderlijk in rekening gebracht. 

 
5. Levering, levertijd 

5.2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende 

werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor uitvoering van het werk door BvL bestelde 

materialen. Indien buiten de schuld van BvL om vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van 

bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen 

niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zonodig verlengd. 

5.3. De overeengekomen/opgegeven levertijd is slechts een benadering en is niet fataal. 

5.4. Overschrijding van de levertijd is toegestaan zonder dat dit koper het recht geeft tot ontbinding van 

de overeenkomst. 

5.5. Bij overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook, is BvL nimmer aansprakelijk voor de 

daardoor bij koper of derden ontstane schade. 

5.6. Levering geschiedt op de overeengekomen plaats, ongelost, tenzij anders overeengekomen. 

5.7. De koper draagt op het afleveringsadres zorg voor de benodigde faciliteiten voor toegang en 

transport. 

5.8. BvL heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden. Een 

aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld. In het geval de koper weigert de zaken in 

ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag en andere noodzakelijke kosten 

voor rekening van koper. In geval van weigering tot afname zal BvL niet eerder gehouden zijn de 

zaken af te leveren, dan nadat de koper de overeengekomen prijs heeft voldaan, zulks met inbegrip 

van de als gevolg van de weigering tot afnamen door BvL gemaakte kosten. 

5.9. Het is BvL toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden 

geleverd, is BvL bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

5.10. BvL is gerechtigd om zonder opgave van redenen levering onder rembours te doen geschieden. 

5.11. BvL heeft het recht bij iedere verandering in de zakelijke situatie van de koper (directiewisseling etc.) 

naar haar keuze de levering van de nog lopende orders onmiddellijk te staken of voor de afwikkeling 

daarvan zekerheid te verlangen. Hetzelfde geldt indien ongunstige inlichtingen omtrent de koper BvL 

bereiken. Voorts is BvL niet gehouden tot levering zolang de vorige leveringen, waarvan de koopsom 

opeisbaar is, nog niet ten volle zijn betaald. 

 
6. Verpakking 

6.1. BvL zal de te leveren zaken behoorlijk verpakken (tenzij de aard van zaken zich daartegen verzet) 

en op zodanige wijze beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. 

BvL draagt zorg voor de gebruikelijke transportverzekering tot een maximum van € 



125.000,00. De aansprakelijkheid van BvL ter zake van verzending van de zaken is onder alle 

omstandigheden beperkt tot de door de transportassuradeuren verstrekte dekking. 

6.2. Wanneer BvL voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers, etc. ter 

beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een 

waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om eenmalige 

verpakking gaat) deze laadborden etc. terug te zenden naar het door BvL opgegeven andere adres, 

bij gebreke waarvan de koper aan BvL de door deze daardoor geleden schade zal vergoeden. 

 
7. Opslag 

7.1. Wanneer om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in 

ontvangst te nemen, BvL opslagmogelijkheden dit toelaten de zaken bewaren, beveiligen en alle 

redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij op de door de 

koper opgegeven plaats(en) zijn bezorgd c.q. door de koper zijn afgenomen. 

7.2. De koper is verplicht aan BvL de opslagkosten volgens het bij BvL gebruikelijke tarief, danwel volgens 

het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de zaken voor verzending 

gereed zijn, danwel wanneer dit een later tijdstip is, vanaf de overeengekomen  leveringsdatum. 

 
8. Aansluiting, inbedrijfstelling 

8.1. Indien partijen schriftelijk overeengekomen zijn dat de zaken door BvL op de overeengekomen plaats 

(en) zullen worden geïnstalleerd, zal BvL daartoe deskundig personeel ter beschikking stellen, 

alsmede zorgdragen voor instructie van de koper. 

8.2. Indien koper zelf de door BvL geleverde zaken wenst te (laten) installeren, dan dient zij daarvoor 

schriftelijke toestemming te verkrijgen van BvL. BvL zal haar toestemming daarvoor verlenen 

wanneer de installatie geschiedt door een door BvL erkende deskundige. Wanneer de toestemming 

niet is verkregen, kan koper geen aanspraak maken op schadevergoeding of (gedeeltelijke) 

retournering van de koopsom wegens schade aan de geleverde goederen. De juiste installatie van 

de geleverde zaken is van zeer wichtig belang voor het juist functioneren van de machine. 

8.3. De koper is jegens BvL verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, 

voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren 

product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor 

zover die uitvoering door of vanwege BvL wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde 

verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen, alsmede alle overige voorzieningen, die een 

ongestoorde installatie door BvL mogelijk maken, bij gebreke waarvan BvL bevoegd is eenzijdig de 

installatie op te schorten totdat de benodigde voorzieningen door de koper zijn getroffen. In dat geval 

is BvL gerechtigd de kosten verbonden aan de tweede installatie bij de koper in rekening te brengen, 

8.4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 zorgt de afnemer in ieder geval voor eigen rekening en risico 

dat: 

8.4.a. Het personeel van BvL zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden 

kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en 



bovendien, indien BvL dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de 

afnemer heeft medegedeeld; 

8.4.b. Geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik 

vereiste voorzieningen voor het personeel van BvL aanwezig zijn; 

8.4.c. De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; 

8.4.d. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage; 

8.4.e. De nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn; 

8.4.f. De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, 

oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom perslucht, verwarming, 

verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de afnemer normale meet- en 

testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van BvL staan; 

8.4.g. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, 

alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, teneinde in het kader van de 

montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen; 

8.5. Koper is volledig verantwoordelijk voor tijdige en behoorlijke aanvraag van de benodigde 

overheidsvergunningen. Koper instrueert BvL omtrent de installatie voorschriften die vanwege de 

overheid in acht genomen moeten worden. Indien de voorschriften na het tot stand komen van de 

overeenkomst zijn gewijzigd of niet tijdig aan BvL kenbaar zijn gemaakt zullen de aan de installatie 

verbonden meerkosten door BvL aan de koper in rekening worden gebracht. BvL is niet aansprakelijk 

voor eventuele schade voortvloeiend uit installatie van de geleverde zaken in strijd met de door de 

overheid gestelde voorschriften. 

8.6. Schade aan geleverde zaken of onderdelen hiervan - al dan niet door onoordeelkundige behan- 

deling of opslag - tussen de tijdstippen van de levering en van de installatie is voor rekening van de 

koper. Eventuele schade, veroorzaakt door gebreken aan de door de koper aan BvL ter beschikking 

gestelde vervoersmiddelen en ondeskundig gebruik door anderen dan werknemers van BvL, zijn voor 

rekening en risico van de koper. 

8.7. Meerwerk dat door BvL bij koper in rekening wordt gebracht, ook al wordt dit meerwerk door koper 

bestreden, geldt nimmer als een prijsverhoging in de zin van artikel 4.2., zodat koper niet het recht 

heeft de overeenkomst op die grond te ontbinden indien meerwerk in rekening wordt gebracht. 

8.8. De installatie is voltooid wanneer de zaken voor ingebruikneming gereed zijn, zulks ter beoordeling 

van BvL. 

8.9. BvL aanvaardt bij het uitvoeren van installatiewerkzaamheden slechts aansprakelijkheid voor letsel 

van personen, voor schade aan gebouwen, installaties of overige goederen, alsmede voor andere 

schade die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van een doen of nalaten van haarzelf, haar 

ondergeschikten, danwel andere personen, die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, indien 

van grove schuld of opzet sprake is, waarvoor zij in een voorkomend geval verzekerd is. Indien BvL 

aansprakelijk wordt gesteld in geval van schade (inclusief bedrijfsschade of andere indirecte schade 

of persoonlijk letsel) mag deze nooit meer zijn dan het orderbedrag. Gevolgschade wordt nadrukkelijk 

uitgesloten. 

 
9. Overgang risico 

9.1. Vanaf het tijdstip van de levering van zaken gaat het risico over op de koper. 



 

10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1. De door BvL geleverde zaken blijven het eigendom van BvL totdat de koper alle navolgende 

verplichtingen uit alle met BvL gesloten koopvoorwaarden is nagekomen: - de tegenprestatie(s) met 

betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaak zelf, - de tegenprestatie(s) met betrekking tot 

krachtens de koopovereenkomst(en) door BvL verrichte of te verrichten diensten; - eventuele 

vorderingen wegens niet nakomen door de koper van (een) koop- overeenkomst(en). 

10.2. Door BvL geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen 

zonder schriftelijke toestemming van BvL niet worden doorverkocht, verpand, noch mag daarop enig 

ander recht worden gevestigd. 

10.3. Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt BvL onherroepelijk door de koper 

gemachtigd om, indien deze zijn jegens BvL aangegane betalingsverplichting niet of niet tijdig 

nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde en aan 

roerende en onroerende zaken bevestigde producten op eerste vordering te demonteren en tot zich 

te nemen. Alle kosten van demonteren en terugnemen der zaken zijn voor rekening van de afnemer. 

Koper verleent op voorhand toestemming om BvL in de gelegenheid te stellen diens zaken onder 

zich te nemen op de terreinen van koper. 

10.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of 

doen gelden is koper verplicht BvL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te 

stellen. 

10.5. De koper verplicht zich: 

10.5.a. - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen 

brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te 

geven; 

10.5.b. - alle aanspraken van de koper of op verzekeraars met betrekking tot de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan BvL op de manier die wordt 

voorgeschreven in artikel 3.239 B.W.; 

10.5.c. - de vorderingen, die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder 

eigendomsvoorbehoud door BvL geleverde zaken te verpanden aan BvL op de manier, die wordt 

voorgeschreven in artikel 3.239 B.W.; 

10.5.d. - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van BvL; 

10.5.e. - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die BvL ter 

bescherming van haar eigendomsrechten met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper 

niet onredelijk hinderen in een normale uitoefening van haar bedrijf. 

De koper, die in strijd handelt met het voorgaande, verbeurt ten gunste van BvL een boete ter hoogte 

van de factuurwaarde van de zaken, onverminderd het recht van BvL de werkelijke, hogere schade 

van de koper te vorderen. De koper dient derden op de hoogte te stellen van de eigendomsrechten 

van BvL. BvL kan van de koper verlangen dat deze haar op het eerste verzoek doet blijken van een 

schriftelijke mededeling aan de bedoelde derde, alsmede van de bevestiging van ontvangst van deze 

mededeling door de desbetreffende derde. 



11. Betaling, incasso 

11.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (vervaldatum): - doormiddel van een 

wettig betaalmiddel ten kantore van BvL; - door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar 

een door BvL aangegeven bank-/girorekening t.n.v. BvL 

11.2. Na vervaldatum is de koper rechtens in verzuim. 

11.3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper worden de verplichtingen 

van de koper onmiddellijk opeisbaar. 

11.4. Betaling dient plaats te vinden zonder opschorting of verrekening. Door BvL worden geen zaken in 

ruil aangenomen. Indien in twee of meer termijnen na levering betaald zal worden, is BvL te bedingen 

dat de koper een bankgarantie afgeeft. 

11.5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 

verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst 

openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

11.6. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschul- 

digd van 1,0% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend. 

11.7. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan 

komen alle incassokosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In 

ieder geval is de koper verschuldigd 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 300,00. Indien 

BvL aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook 

deze voor vergoeding in aanmerking. 

 
12. Garantie en aansprakelijkheid 

12.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, kan koper slechts aanspraak maken op de 

garantie die de producent van de door BvL verkochte zaken verstrekt 

12.2. De garantie van BvL is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van 

die zaak of een onderdeel daarvan, één en ander ter beoordeling van BvL, tenzij anders 

overeengekomen. De vervangen onderdelen worden het eigendom van  BvL. 

12.3. Het recht op garantie vervalt indien zich één of meer van de hierna genoemde omstandigheden zich 

voordoen: 

12.3.a. De ondeugdelijkheid van de geleverde producten of onderdelen wordt niet binnen 7 dagen na 

aflevering daarvan aan BvL gemeld. Mededelingen ter zake van later opgetreden gebreken of 

defecten zijn niet onmiddellijk na het optreden, constateren van het gebrek/defect schriftelijk gemeld 

aan BvL; 

12.3.b. De ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud; 

12.3.c. Door de afnemer of derden zijn aan de geleverde producten werkzaamheden verricht, zonder dat 

daartoe vooraf een schriftelijk goedkeuring van BvL was verkregen; 

12.3.d. De afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst (daaronder begrepen de 

betalingsverplichting) na te leven. 

12.4. BvL is jegens de koper, diens afnemers of derden niet aansprakelijk voor de gevolgen van  fouten of 

vergissingen in prijslijsten, documentatie of tekeningen, breuk, verkeerde stroomsoort of spanning, 

noch ten aanzien van gegeven adviezen, tenzij uit de wettelijke bepalingen met betrekking tot 

productaansprakelijkheid het tegendeel blijkt. 



12.5. Ingeval van overmacht is BvL niet aansprakelijk voor de dientengevolge door de koper, diens 

afnemers of derden geleden schade. 

12.6. BvL is naar aanleiding van geleverde zaken evenmin aansprakelijk voor bedrijf- en gevolgschade. 

BvL is voorts niet aansprakelijk voor schade aan gebouwen en terreinen van koper, behoudens de 

schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. 

12.7. De koper is jegens BvL aansprakelijk voor vergoeding van eventuele schadeclaims van derden ter 

zake van de bij de uitvoering van de overeenkomst aan deze veroorzaakte schade, waarvoor BvL 

wordt aangesproken en eventueel voor vergoeding van schade aan BvL, die zij tengevolge van de 

ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem bij koper bij de 

installatie van de verkochte zaken mocht lijden. 

12.8. Voorzover koper ingevolge deze algemene voorwaarden enig recht op schadevergoeding kan doen 

gelden, alsmede in het geval de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van BvL of haar 

leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van BvL beperkt tot ten hoogste het bedrag 

van de gefactureerde waarde van het product en in het geval BvL voor de aansprakelijkheid 

verzekerd is tot maximaal het bedrag waarvoor de schade door de verzekerings- maatschappij is 

gedekt. 

12.9. De in dit artikel onder garantie te herstellen of te vervangen producten, die zich daar in redelijkheid 

voor lenen, zullen door de afnemer aan BvL op diens verzoek worden geretourneerd. 

12.10. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel zal de garantie voor het geheel nimmer verlengen, 

12.11. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is BvL alleen gehouden tot nakoming 

binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. 

 
13. Overmacht 

13.1. Indien BvL wegens overmacht enige verplichting jegens koper niet kan nakomen, wordt de 

nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, met een maximum van twee 

maanden. Na deze periode heeft BvL het recht om de overeenkomst eenzijdig schriftelijk 

buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat BvL gehouden is tot vergoeding van enige schade aan 

koper. 

 
13.2. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van BvL die van 

zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van BvL verlangd kan 

worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, 

blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking 

van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen 

in het bedrijf van BvL, strubbelingen bij toeleveranciers van BvL en/of maatregelen van enige 

overheidsinstantie. 

 
14. Ontbinding 

14.1. BvL is bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige 

ingebrekestelling is vereist met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden, indien: 

a) Koper tekortschiet in een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst 

of indien hiervoor gegronde vrees bestaat. 

b) In geval van surseance van betaling dan wel faillissement van koper; 



c) Op (een deel) van het vermogen van koper conservatoir of executoriaal beslag is gelegd; 

d) De onderneming van koper geheel of gedeeltelijk wordt stilgelegd, gestaakt of 

geliquideerd; 

e) Koper zijn terrein of vestiging zonder aankondiging ontruimt of permanent verlaat; 

f) Dan wel zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij BvL redelijke twijfel doet rijzen 

omtrent de nakoming van de verplichtingen van koper uit hoofde van de overeenkomst. 

 
14.2. Alle schade ten gevolge van de ontbinding en tevens de gederfde winst is na ontbinding direct 

zonder ingebrekestelling opeisbaar. 

 

 
15. Sanctielanden 

 
15.1 BvL houdt zich strikt aan Europese wet- en regelgevingen, de Amerikaanse OFAC- wetgeving 

alsmede de nationale wet- en regelgeving, in het bijzonder doch niet uitsluitend de Sanctiewet 

1977, met betrekking tot sanctielanden. Op basis van deze wet- en regelgeving doet BvL geen, of 

beperkte transacties met landen die zijn opgenomen in de (inter)nationale lijsten met 

sanctielanden. 

 
15.2 Het is koper verboden in weerwil van de in artikel 15.1 genoemde wet- en regelgeving de door 

BvL geleverde goederen (door) te leveren en/of te verkopen naar een sanctieland zoals 

opgenomen in voornoemde lijsten met sanctielanden. BvL is niet aansprakelijk voor eventuele 

(door)levering of verkoop door koper in weerwil van de geldende wet- en regelgeving. Koper 

vrijwaart BvL voor alle directe en indirecte schade welke BvL lijdt of mocht lijden vanwege 

overtreding van dit artikel. 

 
15.3 BvL heeft het recht een aanbod in te trekken, levering te weigeren en/of een overeenkomst te 

beëindigen bij het redelijk vermoeden dat ten aanzien van geleverde of nog te leveren goederen 

de in dit artikel genoemde wet- en regelgeving met betrekking tot sanctielanden door koper niet of 

niet geheel is, wordt of zal worden nageleefd. 

 
15.4 Ingeval sprake is van een intrekking van een aanbod, weigering van een levering en/of beëindiging 

van een overeenkomst op grond van dit artikel kan koper geen aanspraak maken op 

schadevergoeding of (gedeeltelijke) retournering van de door koper betaalde koopsom. Enige 

schade, hetzij direct, hetzij indirect, welke BvL lijdt of zal lijden wegens overtreding van dit artikel 

door koper, zal BvL integraal verhalen op koper. 

 
15.5 Voor zover de sanctiewetgeving, zoals de Sanctiewet 1977, vervangen wordt door nieuwe wet- of 

regelgeving op dat gebied, geldt steeds de meest actuele wetgeving en heeft deze wetgeving 

rechtstreekse toepassing op de contractuele verhouding tussen BvL en koper. 



16. Toepasselijk recht/geschillen 

16.1 Op alle door BvL gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

16.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale 

regelgeving waarvan uitsluiting is toegestaan. 

16.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit offerte van BvL, met BvL  

gesloten overeenkomst of naar aanleiding van deze algemene voorwaarden worden voorgelegd 

aan de bevoegde rechter te Breda. 


