Algemene Voorwaarden Benelux NDT B.V.
Artikel 1
1.1

1.2
1.3

In het hierna volgende wordt verstaan onder:
Benelux NDT:
de besloten vennootschap Benelux NDT B.V..
Opdrachtgever:
de wederpartij van de Benelux NDT.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere levering van goederen en/of diensten door Benelux NDT aan
de opdrachtgever, voor zover de partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij ze
uitdrukkelijk schriftelijk door Benelux NDT zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden
afgeleid uit het feit dat Benelux NDT onweersproken laat dat de opdrachtgever de algemene voorwaarden
van Benelux NDT niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.

Artikel 2
2.1
2.2

2.3

3.2

3.3

4.2

Rechten van intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Benelux NDT de auteursrechten en alle rechten van
industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, tekeningen, berekeningen, schema’s, systemen,
methoden en andere gegevens.
De rechten op in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Benelux NDT ongeacht of aan Benelux NDT
voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Benelux NDT niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden
getoond. De opdrachtgever is aan Benelux NDT per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van
€ 10.000,- Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door
Benelux NDT gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Benelux
NDT een boete verschuldigd van € 10.000,- per keer en € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voort
duurt.

Artikel 4
4.1

Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
De in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief btw en gebaseerd op levering af fabriek (ex Works),
conform Incoterms 2010 en slechts geldend voor de aangeboden hoeveelheden, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
De overeenkomst komt indien dat wenselijk of nodig is pas tot stand zodra Benelux NDT schriftelijk heeft
bevestigd.

Artikel 3
3.1

Algemeen

Levertijd

De levertijd en/of uitvoeringsperiode (hierna beschreven als levertijd) worden door Benelux NDT bij
benadering vastgesteld.
Bij het vaststellen van de levertijd gaat Benelux NDT er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de
omstandigheden die bij hem op dat moment bekend zijn.
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4.3
4.4

4.5

De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële, technische en financiële details overeenstemming is
bereikt en aan de eventueel overeengekomen (termijn)betaling is voldaan.
Benelux NDT zal trachten de levertijd zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van de levertijd
door welke oorzaak ook geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch recht op deze grond
ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
Benelux NDT zal in geen geval aansprakelijk zijn voor niet of niet-tijdige nakoming van haar verplichtingen ten
gevolge van overmacht. Als overmacht gelden onder meer brand, overstroming, buitengewone
weersomstandigheden, staking, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van
Benelux NDT afhankelijk is, zoals niet of niet-tijdige levering van goederen en diensten door derden die door
Benelux NDT ingeschakeld zijn. De aansprakelijkheid aan Benelux NDT is tevens uitgesloten in geval van
overmacht die plaatsvindt nadat de overeengekomen levertijd al mocht zijn overschreden.

Artikel 5
5.1
5.2

5.3

5.4

Levering vindt plaats af fabriek(ex Works), conform Incoterms 2000; het risico van de levering gaat over op
het moment dat Benelux NDT deze ter beschikking stelt aan de opdrachtgever.
Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat
opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval
op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
Als er sprake is van inruil en de opdrachtgever in afwachting van oplevering van de nieuwe goederen de in te
ruilen goederen blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen goederen bij de opdrachtgever tot het
moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Benelux NDT.
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom gaat eerst dan op opdrachtgever over,
indien hij al zijn verplichtingen, uit de overeenkomst is nagekomen.

Artikel 6
6.1

Zekerheidsstelling

Benelux NDT is te allen tijde gerechtigd, ook nadat een opdracht gedeeltelijk is uitgevoerd dan wel betaling
na aflevering is bepaald, alvorens verdere leveranties, werkzaamheden of diensten te verrichten, van de
opdrachtgever te eisen voldoende zekerheid te stellen, dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen
voldaan zal worden. Ingeval hierdoor vertraging ontstaat, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

Artikel 7
7.1

Levering en risico-overgang

Prijswijziging

Indien het prijspeil van lonen, materialen en/of valuta, hetzij door buitengewone schaarste van materialen of
buitengewone beperkingen in leveranties, hetzij tengevolge van andere omstandigheden van buitengewone
aard, zoals oorlog of ernstige verwikkelingen, zodanig mocht stijgen boven het peil, geldende op de dag der
aanbieding, dat in redelijkheid niet van de Benelux NDT verlangd kan worden dat zij de aldus ontstane
vermeerdering van kosten draagt, zal Benelux NDT recht hebben op een redelijke en billijke extra vergoeding,
vast te stellen door partijen in onderling overleg, dan wel bij gebreke van overeenstemming door arbitrage
overeenkomstig artikel 12.
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Artikel 8
8.1
8.2
8.3

Betaling zal geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Alle betalingen zullen geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking op een door Benelux NDT aan te
wijzen bankrekening.
Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever 2% rente per maand verschuldigd over openstaande bedragen,
vanaf hun vervaldag, terwijl Benelux NDT gerechtigd is de nakoming van haar eigen verplichtingen op te
schorten met een periode gelijk aan die waarmee de betaling is vertraagd. Ook zijn alle incassokosten van de
vordering dan verschuldigd.

Artikel 9
9.1

9.2

9.3
9.4

9.5
9.6

10.2

Klachten en Garantie

De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen te controleren op compleetheid en op (niet)zichtbare
gebreken alvorens tot opslag of gebruikt over te gaan. Eenmaal in gebruik genomen goederen gelden als
correct geleverd, behoudens indien een goed een niet op normale wijze te constateren gebrek blijkt te
hebben.
De garantie op de door Benelux NDT geleverde goederen, strekt niet verder dan de door haar toeleverancier
verstrekte garantie waarbij wordt verwezen naar de bij die goederen gevoegde garantiecertificaten. Worden
zaken zonder fabrieks- of importeursgarantie geleverd dan blijft de aansprakelijkheid van de Benelux NDT
beperkt tot het betreffende aankoopbedrag, dan wel herstel of vervanging aan het betreffende goed, dat naar
keuze van de Benelux NDT. De garantie is beperkt tot gebreken die worden ontdekt binnen 1 maand na
aflevering en die door opdrachtgever binnen twee weken na de ontdekking schriftelijk aan Benelux NDT
worden gemeld.
Indien de opdrachtgever op eigen initiatief reparaties verricht en/of wijzigingen aanbrengt, dan wel laat
verrichten of aanbrengen, komen de garantieverplichtingen van Benelux NDT daarmee te vervallen.
Retourzending worden door Benelux NDT slechts aangenomen indien die franco aan haar worden
toegezonden. Credit nota’s worden slechts aan de opdrachtgever toegezonden nadat Benelux NDT daartoe
uitdrukkelijk een overeenkomst met de opdrachtgever heeft afgesloten.
Klachten geven de opdrachtgever niet het recht om de betalingsverplichting op te schorten of te weigeren.
Afbeeldingen, tekeningen, capaciteitsopgaven, gegevens, vermeld in catalogi en dergelijke binden Benelux
NDT niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10
10.1

Betaling

Aansprakelijkheid

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Benelux NDT slechts
aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding zoals beschreven in artikel 9. Iedere aansprakelijkheid van
Benelux NDT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde
winst.
Benelux NDT is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding
van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het
verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen.
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Artikel 11
11.1

Belastingen en heffingen, die in verband met de desbetreffende leveringsovereenkomst of de financiering
daarvan door buitenlandse overheden aan Benelux NDT worden opgelegd, komen voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 12
12.1
12.2
12.3

12.4

Belasting

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle koopovereenkomst tussen Benelux NDT en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling
waarvan uitsluiting is toegestaan.
Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Benelux NDT neemt
kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Benelux NDT mag van deze
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation
overeenkomen.

