
Afdeling I. Algemene bepalingen

ARTIKEL 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 -  Leverancier: de ondernemer op het gebied van de koudetechniek en 

luchtbehandeling, die partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot 
levering van producten, te weten de levering van zaken, dan wel de levering 
van diensten zoals montage, installatie, reparaties, inspectie of onderhoud, 
daaronder begrepen deze ondernemer die in zijn aanbieding naar deze 
voorwaarden verwijst.

 -  Afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde 
overeenkomst.

 -  Product: zaak dan wel dienst, zoals montage, installatie, reparatie, 
aanneming van werk, inspectie of onderhoud.

 -  Reparatie: het herstel van een zaak.
 -  Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend 

document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de 
partijen overeengekomen technische wijze.

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid
2.1  Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere 

overeenkomst tussen leverancier en afnemer deze algemene voorwaarden 
van toepassing, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van zaken 
en/of het verrichten van diensten. Een verwijzing door de afnemer naar eigen 
algemene voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.

2.2	 	De	bepalingen	van	de	afdeling	II,	III	en	IV	bevatten	een	specifieke	regeling	
en gelden als aanvulling op de algemene bepalingen in afdeling I. Bij 
tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in afdeling I en de bepalingen in de 
afdelingen II t/m IV prevaleren de laatste. 

ARTIKEL 3 Aanbieding
3.1  Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 

anders vermeld.
3.2  Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en 

gedurende normale werkuren.

ARTIKEL 4 Overeenkomst
4.1  Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is leverancier eerst 

gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en 
na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, indien vooruitbetaling 
overeengekomen is.

4.2  Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt 
ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, 
als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft 
de bepalingen omtrent betaling en garantie.

4.3  Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door leverancier in overleg, al 
dan niet schriftelijk vastgelegd, met afnemer tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk 
vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel 
door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk 
vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

4.4  Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging 
van leverancier bindend.

4.5  De overeenkomst omvat alléén de levering van die producten, die daarin zijn 
gespecificeerd.	

4.6  In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven 
e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze 
uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een 
door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging. 

4.7  Op alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op zaken, die 
door tussenkomst van leverancier aan afnemer beschikbaar worden 
gesteld, blijven de intellectuele eigendomsrechten  aan de aanvankelijk 
rechthebbende voorbehouden. Afnemer verplicht zich om alle gegevens 
en knowhow, die hem door tussenkomst van leverancier worden 
verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten van intellectuele 
eigendom te respecteren. Afnemer is verplicht om documenten en overige 
gegevensdragers welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens 
als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan 
leverancier te overhandigen, voorzover hij de beschikking daarover niet 
nodig	heeft	in	het	kader	van	de	uitvoering	van	de	betreffende	overeenkomst.	
Voor auteursrecht vatbare zaken en voor gegevens, die de afnemer aan 
leverancier verstrekt, gelden mutatis mutandis de verplichtingen, die 
krachtens het hiervoor bepaalde op afnemer rusten. 

4.8  Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens en de 
intellectuele eigendom op de informatie die in een en ander ligt besloten, 
welke leverancier verstrekt, blijven eigendom van de leverancier en moeten 
op diens verzoek direct aan hem worden teruggezonden. Het is afnemer niet 
toegestaan dat deze tekeningen enz. worden gekopieerd of nagemaakt en/of 
verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, behoudens ter uitvoering van de 
overeenkomst.

ARTIKEL 5 Prijzen
5.1  De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen 

luiden exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop en levering vallende 
overheidslasten, en zijn voorts ofwel gebaseerd op levering “af fabriek/
magazijn” volgens Incoterms geldend op het moment van het uitbrengen van 
de	offerte	c.q.	op	het	moment	van	de	totstandkoming	van	de	overeenkomst.	
In geval van levering “af fabriek/magazijn” zijn de prijzen berekend 
“onverpakt”, tenzij anders is overeengekomen.

5.2  Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der 
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge 
voorzienbare omstandigheden - is leverancier gerechtigd de overeengekomen 
prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende 
3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, behoudens 
voor zover het betreft het in afdeling IV genoemde onderhoudscontract.

5.3  In de overeenkomst is de bevoegdheid van leverancier begrepen om door hem 
verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in 
rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk 
zijn de in leden 1 en 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige 
toepassing.

5.4  Kosten van in- en uitladen en van vervoer van door afnemer ter beschikking 
gestelde	grondstoffen,	halffabrikaten,	modellen,	gereedschappen	en	andere	
zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening ge-
bracht. Te dier zake door leverancier betaalde kosten worden beschouwd als 
voorschot ten laste van afnemer.

ARTIKEL 6 Betaling 
6.1  Betaling van aan leverancier verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is 

overeengekomen, geschieden binnen dertig dagen na levering.
6.2  De leverancier heeft te allen tijde het recht het totaal van de door afnemer 

verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te vorderen. 
Bij bedragen boven € 25.000,- luidt de betalingsregeling, tenzij anders 
overeengekomen, als volgt: 
• 40 % bij opdracht; 
•	 50	%	bij	aflevering; 
• en het restant (10%) binnen 30 dagen na levering. 

6.3  Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden op een door de 
leverancier aan te wijzen bank- of girorekening.

6.4  De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de pro-
ducten, tenzij anders wordt overeengekomen.

6.5  Indien afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in 
verzuim te zijn en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het 
recht afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in 
rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland 
geldende wettelijke rente, zoals bedoeld in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 BW, 
onverminderd de aan leverancier verder toekomende rechten, waaronder het 
recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering 
vallende, buitengerechtelijke incassokosten op afnemer te verhalen.

6.6  Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke 
en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken 
eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij 
telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

ARTIKEL 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1  Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer 

afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, 
voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door leverancier in het kader van 
de overeenkomst ten behoeve van afnemer door leverancier te vergoeden 
werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd 
totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente 
en kosten, van leverancier heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden 
eigendom voor alle vorderingen die leverancier jegens afnemer mocht 
verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn 
verplichtingen jegens leverancier.

7.2  Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, 
mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop 
verlenen, behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.

7.3  Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overge-
gaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, zal zodra leverancier te 
kennen geeft dit te wensen afnemer  medewerking verlenen aan de vestiging 
van pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van 
vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die leverancier 
dan uit welke hoofde dan ook tegen afnemer mocht hebben.

7.4  Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken 
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier 
te bewaren. Afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden 
eigendom	tegen	brand-,	ontploffings-	en	waterschade	alsmede	tegen	diefstal	
te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op 
de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op 
verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, 
zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem 
worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere 
zekerheid van de vorderingen van leverancier op afnemer.
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Dit is niet het volledige document. Alleen NVKL-leden hebben de mogelijkheid om 
het volledige document in te zien.

Word lid van NVKL en profiteer direct van de vele voordelen!
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