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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Algemeen 

1a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Edel, 
verder te noemen "opdrachtnemer" en opdrachtgever. 

 
b. Indien partijen van de onderhavige voorwaarden wensen af te wijken dient zulks schriftelijk te 
geschieden. 

 
c. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffier van de 
Arrondissementsrechtbank te Arnhem onder aktenummer 0194 / 1992. 

 
Aanbiedingen 

 
2. Iedere aanbieding van opdrachtnemer is vrijblijvend. Mondelinge afspraken binden opdrachtnemer 
niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. 

 
Prijs 

 
3a. De verkoopprijs is berekend voor aflevering af magazijn. De verkoopprijs is gebaseerd op de 
tijdens de bevestigde bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc. In 
geval van een verhoging van een of ander is opdrachtnemer gerechtigd overeengekomen prijzen 
dienovereenkomstig te wijzigen ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding of 
aanvaarding of bevestiging te voorziene omstandigheden, e.e.a. met inachtneming van de ter zake 
geldende wettelijke voorschriften. 

 

b. In geval van verhoging van de overeengekomen prijs heeft opdrachtgever het recht de 
overeenkomst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van de door 
opdrachtnemer gemaakte kosten. De ontbinding is slechts bij aangetekende brief in te roepen. 

 

c. Voor leveranties beneden een totaalbedrag ad € 115,00 per order worden buiten de verzendkosten 
ook eventuele andere kosten, waaronder behandelingskosten, extra in rekening gebracht. 

 
Montage 

 

4. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van opdrachtgever. 
 

Levering 
 

5. Onder de leveringstermijn wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn. Opgegeven 
levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders door 
partijen is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever opdrachtnemer derhalve 
schriftelijk in gebreke te stellen. 

 
Reclames 

 
6. Onverminderd het bepaalde in art. 9 zullen reclames over direct waarneembare gebreken door 
opdrachtgever binnen 10 dagen na aflevering c.q. na verrichten van de betreffende diensten bij 
opdrachtnemer moeten zijn ingediend, bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde zal zijn 
vervallen. 

 
Betaling 

 
7a. Alle betalingen zullen moeten geschieden binnen 14 dagen na aflevering, dan wel voor goederen 
die bestemd zijn door opdrachtnemer bedrijfsvaardig te worden opgeleverd, dan wel, voor diensten na 
de bedrijfsvaardige opstelling respectievelijk voltooiing van de dienstverrichting. 
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b. Indien opdrachtgever niet binnen voormelde termijn aan zijn verplichtingen voldoet, is 
opdrachtnemer bevoegd de leveranties op te schorten, onverminderd diens recht op vergoeding van 
schade kosten en interest. 

c. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever over de nog niet betaalde bedragen een 
rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag. 

 

d. Bij niet tijdige voldoening aan zijn betalingsverplichtingen is opdrachtgever aansprakelijk voor alle 
kosten welke opdrachtnemer moet maken voor het incasseren van zijn vordering, waaronder met 
name begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Ter zake buitengerechtelijke 
incassokosten is opdrachtgever 15% verschuldigd van het openstaande bedrag, met een minimum 
van € 45,00. 

 
Eigendomsovergang 

 

8. Tot aan de algehele voldoening van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde 
betalingen behoudt opdrachtnemer de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot 
zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd. Opdrachtgever zal 
mitsdien de hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling van het aan opdrachtnemer 
toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder 
hypothecair verband brengen noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel ook uit zijn bedrijf 
brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde het 
doel is, in welk geval tot zodanig verkopen gerechtigd is; bij schending van het hier bepaalde is art. 12 
van toepassing. 

 
Risico 

 

9. Tenzij tussen opdrachtnemer en opdrachtgever anders is overeengekomen, blijven goederen voor 
risico van opdrachtnemer tot het tijdstip dat de goederen in de feitelijke beschikkingsmacht van 
opdrachtgever zijn dan wel door opdrachtgever aangenomen of ingeschakelde derden zijn 
overgegaan. 

 
Aansprakelijkheid 

 
10. Behoudens garantieverplichtingen zoals beschreven in art. 11 is opdrachtnemer niet aansprakelijk 
voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van opdrachtgever door derden opgekomen i.v.m. 
door opdrachtnemer geleverde goederen of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of 
grove schuld  van opdrachtnemer persoonlijk. Opzet of grove schuld van personeel van derden 
waarvan opdrachtnemer zich bedient, leidt derhalve niet tot aansprakelijkheid. Opdrachtgever vrijwaart 
opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens schade, optredend i.v.m. de door opdrachtnemer 
aan opdrachtgever geleverde goederen en/of diensten. Opdrachtnemer zal derhalve nimmer voor 
schade aansprakelijk gehouden kunnen worden, tenzij uit hoofde van een wettelijke verplichting. 

 
Garantie 

 
11a. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald, staat 
opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen als voor de 
kwaliteit van het daarvoor door hem geleverd gebruikt materiaal en/of geleverde diensten, doch 
uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan opdrachtgever bewijst 
dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg 
van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door 
opdrachtnemer kosteloos zullen worden hersteld. Wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 
de geldende garantietermijn na aflevering van de betreffende zaak, zal door opdrachtnemer kosteloos 
het gebrek worden hersteld c.q. zal voor kosteloze vervanging worden gezorgd. Kosten wegens 
montage en/of arbeid en/of voorrijkosten vallen buiten de garantie. 

 
b. De garantieverplichting van opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever zelf wijziging in of 
reparaties aan het geleverde heeft verricht of door derden heeft laten verrichten of indien het 
geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anders dan door 
opdrachtnemer op, naar zijn oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. 
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c. Indien opdrachtnemer ter voldoening van zijn garantieverplichting nieuwe apparatuur, onderdelen of 
diensten levert, zullen op deze apparatuur, onderdelen of diensten alle bepalingen van deze 
voorwaarden en condities van toepassing zijn. 
 
d. Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming 
door opdrachtgever van een van zijn verplichtingen ontheft opdrachtnemer van zijn verplichtingen, 
bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen. 
 
e. Voldoening aan zijn garantieverplichtingen door opdrachtnemer geldt als enige en algehele 
schadevergoeding. Opdrachtgever is tot een andere vordering tot schadevergoeding welke ook niet 
gerechtigd. 

 
Ontbinding 

 
12. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor 
hem uit deze of enige andere met opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, 
alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van 
opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer het recht 
zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst 
op te schorten of de overeenkomst geheel 

of ten dele te ontbinden, te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie 
gehouden is, doch onverminderd de hem verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke 
vordering, welke opdrachtnemer ten laste van opdrachtgever heeft of zal verkrijgen dadelijk en ineens 
opeisbaar. 

 
Overmacht / niet-toerekenbare tekortkoming 
 
13a. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. 
Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet 
mogelijk is, langer duurt dan 5 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder 
gerechtelijk tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot 
schadevergoeding bestaat. 

 
b. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds 
geleverde c.q. ter beschikking gestelde afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

 
c. Onder overmacht in deze zin wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de 
overeenkomst verhinderen en niet aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen o.a. 
zijn begrepen: stakingen, ziekte van opdrachtnemer, het niet (tijdig) geleverd krijgen van materialen 
benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst van leveranciers van opdrachtnemer. 

 
Toepasselijk recht en domiciliekeuze 

 
14a. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk 
geschil tussen partijen, en in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de 
Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Opdrachtnemer blijft bevoegd opdrachtgever te dagvaarden 
voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter. 

 
b. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 
Contactgegevens 
 
Als u naar aanleiding van deze algemene voorwaarden contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via 
info@edelbv.nl. 


