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6. Betaling  
6.1 Betaling dient te geschieden conform de overeengekomen 
betalingsvorm.
6.2 Bij gebreke van een overeengekomen betalingsvorm is 
betaling voorafgaand aan de levering van toepassing.  
6.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om extra kosten 
voor rembourszendingen, express zendingen, lengtevracht, 
kosten voor speciale orders en speciale emballage, door te 
berekenen aan de klant.  
6.4 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn 
plaatsvindt, is de koper een rentevergoeding verschuldigd 
van 1 percent per maand, berekend over het openstaande 
factuurbedrag vanaf de dag, waarop de betaling had dienen 
plaats te vinden tot aan de dag der algemene voldoening, 
zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of 
ingebrekestelling vereist is.  
6.5 Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke, die van de bank, van protest, retourwissel, 
deurwaarder en advocaat daaronder begrepen, zijn voor 
rekening van de koper.  
6.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 
betalingsverplichting niet op.   

7. Reclames en garantie 
7.1 Reclames kunnen slechts, indien zij uiterlijk binnen acht 
dagen na de levering schriftelijk te zijn gemeld bij verkoper, 
door verkoper behandeling worden genomen.  
7.2 Indien een reclame na verloop van voormelde termijn in 
behandeling wordt genomen, geschiedt zulks geheel onverplicht 
zonder dat de koper daaraan enig recht kan ontlenen.
7.3 Goederen, ten aanzien waarvan binnen de garantietermijn 
wegens fabricage- of materiaalfouten een beroep op garantie 
wordt gedaan, moeten met een duidelijke omschrijving van de 
klacht onmiddellijk franco aan verkoper worden verzonden. De 
beoordeling of deze goederen al dan niet voor vervanging of 
vergoeding in aanmerking komen, berust uitsluitend bij 
verkoper.  
7.4 Garantie geldt slechts binnen het land van aanschaf, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op onderdelen, 
welke door verkoper van derden zijn betrokken, wordt nimmer 
meer garantie gegeven dan die, welke de desbetre�ende 
leverancier aan verkoper verleent.  
7.5 Nimmer wordt garantie gegeven ten aanzien van 
gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van 
voorschriften, welke de overheid inzake de aard of de 
kwaliteit van toegepaste materialen heeft gesteld of zal 
stellen.  
7.6 Zonder de voorafgaande toestemming van verkoper 
mogen goederen nimmer worden retour gezonden, zulks 
uitgezonderd het geval, dat er aan de zijde van verkoper niet is 
geleverd conform de overeenkomst en koper de goederen niet 
alsnog wenst te behouden.  
7.7 Indien een retourzending is of wordt toegestaan, worden de 
goederen slechts teruggenomen en wordt de koper voor 
hetgeen hem in rekening is gebracht slechts gecrediteerd, 
mits de goederen uiterlijk binnen acht dagen na de afzending in 
onbeschadigde toestand, in de originele verpakking en onder 
overlegging van de bijgesloten pakbon verkoper weer bereiken.  
7.8 Garantie houdt nimmer meer in dan vervanging van het 
geleverde of terugbetaling van hetgeen voor de levering werd 
berekend.  
7.9 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een 
gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit 
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de 
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud 
daaraan door de koper en / of door derden wanneer, zonder 
schriftelijke toestemming van verkoper, de koper of derden 
aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben 
getracht aan te brengen, daaraan andere zaken zijn 
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of 
indien deze worden ver- of bewerkt op een andere dan de 
voorgeschreven wijze.  
7.10 Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn 
betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook 
gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde 
zaken. Indien de koper niet tijdig reclameert, dan komt de 
koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of 
schadeloosstelling.  
7.11 Indien komt vast te staan dat een reclame ongegrond is, dan 
komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder 
begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van verkoper 
daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.  
7.12 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor 
herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en 
voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.  
7.13 Verkoper behoudt zich het recht voor om 20% van het 
factuurbedrag aan handling-kosten te berekenen bij 
retourname. 
 
8. Aansprakelijkheid 
8.1 De aansprakelijkheid van verkoper is te allen tijde uitdrukkelijk 
beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd 
afgeleverd of tot terugbetaling van hetgeen voor het 
geleverde aan de koper in rekening werd gebracht, het een en 
ander ter keuze van verkoper.  
8.2 Elke vordering van koper tot vergoeding van bedrijfsschade, 
gevolgschade of andere indirecte schade is uitgesloten.  
8.3 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van 
derden tot vergoeding van kosten, schaden en interesses, die 
deze derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst 
instellen tegen verkoper, en koper is gehouden verkoper 
schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en 
interesses, die uit rechtsvorderingen van derden voor 
verkoper kunnen ontstaan.  
8.4 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het 
bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van verkoper 
uitkeert.  

9. Overmacht 
9.1 Indien verkoper door of tengevolge van overmacht 
blijvend of tijdelijk verhinderd wordt in de nakoming van 
de overeenkomst, kan verkoper van verdere levering 
afzien zonder dat verkoper tot enige vergoeding van schade, 
zowel directe- als indirecte schade, gehouden is.  
9.2 Onder overmacht worden uitdrukkelijk brand, werkstaking, 
transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen aan de 
zijde van verkoper of van leveranciers begrepen. Door 
overmacht verliest een eventueel boetebeding haar kracht.  

10. Inbreuken op rechten van derden  
10.1 Indien de koper aan verkoper opdraagt artikelen te 
vervaardigen naar tekeningen, modellen, monsters of andere 
van koper afkomstige aanwijzingen, neemt de koper de volle 
garantie op zich, dat door deze fabricage en/of levering van 
deze artikelen geen merk, octrooi, handelsmodel of enig 
ander recht van derden wordt aangetast.  
10.2 Indien een derde op grond van enig beweerd recht 
bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van 
bovenbedoelde artikelen, is verkoper zonder meer gerechtigd 
terstond de fabricage en/of de levering te staken en 
vergoeding van de gemaakte onkosten benevens 
schadevergoeding van de koper te verlangen, zonder dat 
verkoper tot enige schadevergoeding jegens de koper 
gehouden is.   

11.Uitvoering en wijziging overeenkomst  
11.1 Een wijziging van de overeenkomst komt eerst tot stand 
nadat een voorstel van de ene partij door de andere partij 
schriftelijk is aanvaard. 
11.2 Indien verkoper met de koper een vaste prijs 
overeenkomt, dan is verkoper niettemin te allen tijde 
gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de koper in 
dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te 
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een 
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of 
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van 
de prijs van grondsto�en, lonen et cetera of op andere 
gronden die bij het aangaan van de overeenkomst 
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.  

12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse 
opzegging van de overeenkomst  
12.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen 
op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, het een en 
ander onverminderd het recht op schadevergoeding, indien:  
- de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, 
niet volledig of niet tijdig nakomt;  
- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis 
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat 
de koper de verplichtingen niet zal nakomen.  
12.2 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance 
van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van 
de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid 
waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan 
beschikken, staat het verkoper vrij om de overeenkomst 
terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order 
of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting 
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 
schadeloosstelling. De vorderingen van verkoper op de koper 
zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  
12.3 Indien de koper een geplaatste order geheel of 
gedeeltelijk annuleert, dan worden de daarvoor bestelde of 
gereedgemaakte goederen, vermeerdert met de eventuele 
aan- afvoer- en a�everingskosten daarvan en de voor de 
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, 
integraal aan de koper in rekening gebracht.  

13. Geschillen, toepasselijk recht 
13.1 Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere 
nadere overeenkomst, alsmede op alle geschillen, hieruit 
voortvloeiende, tussen verkoper en koper, is Nederlands 
recht van toepassing. 
13.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met 
de overeenkomst waarop deze verkoopvoorwaarden van 
toepassing zijn of de betre�ende verkoopvoorwaarden zelf en 
haar uitleg en uitvoering, zowel van feitelijke als van 
juridische aard, zullen voor zover de wettelijke bepalingen dit 
toestaan, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke 
rechter van het arrondissement waarin verkoper zijn 
hoofdvestiging heeft. 
13.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt 
uitgesloten.  
13.4 De Nederlandse tekst van de algemene verkoopvoor-
waarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.  
13.5 Indien enige bepaling van deze algemene verkoopvoor-
waarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden volledig 
van kracht blijven. 

1. Definities 
In deze algemene verkoopvoorwaarden worden de hierna 
gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gede�nieerd:  
-          verkoper:  Electrobot B.V. 
-          koper: ieder (rechts)persoon of diens vertegenwoordiger          
           die met verkoper, een overeenkomst heeft afgesloten, dan 
           wel  wenst af te sluiten. 
-          overeenkomst: iedere overeenkomst, hoe dan ook 
           genaamd tussen verkoper en de koper, alsmede elke 
           wijziging en aanvulling daarop en de rechtshandelingen 
           ter voorbereiding daarvan.  
-          partijen: verkoper en koper.  

2. Toepasselijkheid 
2.1 Alle bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden 
zijn van toepassing op elke overeenkomst en aanbieding tot 
het verrichten van leveringen en/of diensten, voor zover 
hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen 
wordt afgeweken.  
2.2 De algemene voorwaarden van koper, hoe ook genaamd, 
worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

3.Totstandkoming overeenkomst 
3.1 Alle aanbiedingen, o�ertes, verkopen en leveringen 
alsmede opgegeven prijzen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 
anders schriftelijk wordt overeengekomen.  
3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en 
gewichten, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. 
Tekeningen,  berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, 
modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen, 
betrekking hebbende op een aanbod, worden geacht deel uit 
te maken van dit aanbod en blijven het eigendom van 
verkoper. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming 
nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of 
afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op 
verzoek van verkoper terstond te worden teruggegeven.  
3.3 Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn 
gekomen, wanneer de order door verkoper schriftelijk is 
bevestigd, dan wel met de levering een aanvang is gemaakt.  
3.4 Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers 
of ondergeschikten van verkoper zijn voor verkoper niet 
bindend, tenzij deze nadere afspraken of toezeggingen 
schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.  
3.5 Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking 
hebben op wijziging of annulering van een overeenkomst, 
binden verkoper slechts na schriftelijke bevestiging door 
verkoper. 
3.6 Risico’s voortvloeiend uit het niet schriftelijk  verstrekken 
en/of bevestigen zijn geheel voor rekening van de koper. 
3.7 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor orders 
te weigeren zonder opgave van redenen.  

4. Levering 
4.1 Alle opgaven van levertijden geschieden bij benadering 
en gelden nimmer als een fatale termijn. 
4.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft verkoper 
het recht een nieuwe leveringstermijn vast te stellen. Bij 
(gedeeltelijke) niet-nakoming van deze nieuwe leveringstermi-
jn door verkoper, is de koper gerechtigd de 
Overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, door een 
schriftelijke verklaring te ontbinden tenzij er sprake is van 
overmacht in de zin van artikel 9. De koper heeft ook in dat 
geval geen recht op vergoeding van enige door hem geleden 
schade.
4.3 De goederen gelden als geleverd en mitsdien heeft 
verkoper aan zijn leveringsverplichting voldaan, zodra hij de 
koper in kennis heeft gesteld dat de goederen voor hem 
beschikbaar staan of het moment dat zij aan hem zijn 
overgedragen. Goederen die nog bij verkoper verblijven na 
deze mededeling, zijn voor risico van de koper. 
4.4 Na sluiting van de overeenkomst, is de koper verplicht de 
zaken van verkoper af te nemen zodra deze door verkoper 
worden aangeboden op de overeengekomen plaats voor 
a�evering. Alle kosten en schade die voor verkoper ontstaan 
wegens weigering van ontvangst door de koper van (een 
gedeelte van) de door hem bestelde goederen, zijn voor 
rekening van de koper, kosten van opslag daaronder begrepen. 
4.5 De koper is verplicht aan verkoper alle medewerking te 
verlenen en alle voorzieningen te tre�en die voor een goede 
levering van de goederen vereist is/zijn. 

5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 Op alle geleverde en nog te leveren goederen blijft 
uitsluitend eigendomsrecht berusten van verkoper totdat alle 
vorderingen die verkoper op koper heeft of zal krijgen ter 
zake van de geleverde goederen, alsmede de te verrichten 
werkzaamheden in verband daarmee, volledig zijn betaald. 
Datzelfde geldt voor vorderingen van verkoper op de koper 
wegens diens tekortschieten in de nakoming van zodanige 
overeenkomsten.  
5.2 Indien en voor het geval de koper aan zijn betalingsverpli-
chtingen niet of niet tijdig voldoet, wordt verkoper door koper 
onherroepelijk gemachtigd zonder in gebrekenstelling of 
rechterlijke tussenkomst het geleverde terug te nemen.  
5.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoor-
behoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen 
vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om 
verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  
5.4 Voor het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide 
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat 
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan 
verkoper en door verkoper aan te wijzen derden om al die 
plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper 
zich bevinden en die zaken terug te nemen.  


