
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AB Weegtechniek b.v.,gevestigd te Dronten,  
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. 

1.      ALGEMEEN 
1.1.   De uitvoering van al onze aanbiedingen en overeenkomsten vindt uitsluitend plaats 
onder deze algemene voorwaarden. Afwijking van onze voorwaarden moet schriftelijk met 
ons zijn overeengekomen. 
1.2.   Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon 
evenals diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en/of 
erfgenamen die met ons een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten 
1.3.   De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
1.4.   Door het plaatsen van een opdracht en/of de het in ontvangst nemen van geleverde 
zaken, aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de 
uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele 
door opdrachtgever nadere mondelinge, telefonische, per fax, per email of op andere wijze 
opgegeven opdrachten en volgende opdracht, ongeacht een schriftelijke bevestiging 
onzerzijds.  
 
2.      OFFERTE 
2.1.   Al onze offertes zijn vrijblijvend.  
2.2.  Offertes blijven geldig gedurende een door ons aan te geven termijn, indien niet 
aangegeven zijn onze offertes vrijblijvend. 
2.3.  Verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn voor ons slechts bindend 
wanneer dit expliciet schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te 
verstrekken.  
2.4.  Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering 
en/of acceptatie van een opdracht. 
2.5.  We behouden ons het recht voor opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren of 
onder rembours te leveren.  
 
3.     OVEREENKOMST 
3.1.  Een overeenkomst met ons komt tot stand door onze uitdrukkelijke bevestiging, c.q. 
doordat wij met de uitvoering van de opdracht een aanvang hebben gemaakt. De 
schriftelijke orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, 
tenzij binnen drie dagen na verzending bezwaren daartegen zijn ontvangen. 
3.2.  Eventuele later gemaakte (mondelinge) aanvullende afspraken, toezeggingen en/of 
wijzigingen door ons binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.  
3.3.  Voor leveringen en/of werkzaamheden waarvoor geen offerte c.q. opdrachtbevestiging 
wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook 
geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Ten aanzien van gemaakte 
afspraken en/of bestellingen welke niet schriftelijk worden bevestigd geldt onze 
administratie als volledig bewijs.  
3.4.  Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde 
dat de opdrachtgever uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor 
de geldelijke nakoming van de overeenkomst.  
3.5.  Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te 
presteren, van de opdrachtgever zekerheid (bijv. bankgarantie) te eisen dat zowel aan 
betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.  
 
4.     PRIJZEN 
4.1.  Onze prijzen blijven in beginsel 6 maanden ongewijzigd. Prijswijzigingen worden 
echter uitdrukkelijk voorbehouden.  
4.2.  Opdrachten worden aangenomen op basis van een vaste prijs of op basis van 
nacalculatie, al naar gelang overeengekomen.  
4.3.  Indien door ons een richtprijs is vermeld, dan geeft genoemd bedrag slechts een 
vrijblijvende schatting aan van de kosten.  
4.4.  Tenzij anders vermeld, zijn alle vergoedingen voor verrichte werkzaamheden, prijzen 
en andere kosten, exclusief BTW, andere heffingen, belastingen en kosten van verpakking, 
vervoer en verzekering.  
 
5.    LEVERING EN LEVERTIJD  
5.1.  Levering geschiedt aan huis/bedrijf van de opdrachtgever, tenzij anders 
overeengekomen.  
5.2.  Tijdstip van levering van goederen is het moment waarop goederen ons magazijn 
verlaten, waarna het risico op de opdrachtgever overgaat. Vervoer geschiedt voor rekening 
en risico van de opdrachtgever. 
5.3.  De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen c.q. de verpakking bij aflevering 
te controleren op tekorten of zichtbare beschadigingen en deze –indien aanwezig- op de 
factuur of afleverbon te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht 
wordt het geleverde te hebben goedgekeurd. Reclames dienaangaande worden dan niet 
meer in behandeling genomen.  
5.4.  Reparatie-, vervangings-, onderhouds- en keurwerkzaamheden worden in overleg 
uitgevoerd in onze werkplaats of in het bedrijf van de opdrachtgever tegen de geldende 
tarieven. 
5.5.  Opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. Voor overschrijding 
zijn wij niet aansprakelijk en verplicht ons niet tot enige vergoeding.  
5.6.  Opdrachtgever heeft bij beperkte levertijdsoverschrijding niet zonder meer het recht de 
overeenkomst te annuleren en/of afname te weigeren. Bij excessieve overschrijding (meer 
dan 8 weken) van de levertijd heeft de opdrachtgever een annuleringsrecht, tenzij de 
overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht.  
5.7.  Opdrachtgever is verplicht alle kosten en schaden te vergoeden die voortvloeien uit 
annulering of onderbreking van de overeenkomst door opdrachtgever, indien en voor zover 
de oorzaak van deze annulering of onderbreking niet aan ons valt toe te rekenen.  
5.8.  We zijn bevoegd derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht. Ten behoeve 
van derden gelden alle bepalingen van deze voorwaarden betreffende uitsluiting of 
beperking van de aansprakelijkheid en betreffende de vrijwaring door opdrachtgever voor 
aanspraken van derden.  
 
6.     AANLEVERING EN TRANSPORT VAN ZAKEN 
6.1.  Kosten van in- en uitlading en het vervoer van de in de overeenkomst begrepen zaken 
zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. 
6.2.  De in- en uitlading en het vervoer van de in de overeenkomst begrepen zaken 
geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs dan wanneer de vervoerder 
in een verklaring op de vrachtbrieven vordert, dat alle schade gedurende het vervoer voor 
risico van de afzender zijn.  
6.3.  Zaken welke ten behoeve van onderzoek en/of reparatie zijn aangeboden of de 
restanten daarvan worden door ons -indien mogelijk- gedurende 2 weken na de datum van 
de eindfactuur of offerte bewaard.  
6.4.  Indien opdrachtgever niet binnen 2 weken na de datum van onze eindfactuur of offerte 
een regeling heeft getroffen voor terugzending van de zaken die in verband met de 
(potentiële) opdracht aan ons ter beschikking zijn gesteld, staat het ons vrij passende 
maatregelen te nemen. Eventuele kosten hieraan verbonden komen ten laste van 
opdrachtgever. 
 

7.     OVERMACHT 
7.1.  Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde zijn wij nimmer aansprakelijk 
indien niet of niet tijdig aan verplichtingen tegenover opdrachtgever kan worden voldaan ten 
gevolge van overmacht.  
7.2.  Als overmacht wordt beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening 
van werkzaamheden verhinderen zoals: oorlogsomstandigheden, brand en andere 
vernietigingen, bedrijfsstoringen in welke vorm dan ook bij ons en/of bij onze leveranciers 
evenals wanprestaties door onze leveranciers, stakingen, ziekte van personeel, 
overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en dergelijke. 
7.3.  Indien zich een overmachtssituatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de 
opdrachtgever zal hiertoe overleg gepleegd worden.  
7.4.  Niettemin zullen we alles in het werk stellen om overmacht opleverende 
omstandigheden te vermijden, te verwijderen of te verminderen om de normale 
werkzaamheden voort te zetten indien dit enigszins mogelijk is.  
 
8.     AANSPRAKELIJKHEID  
8.1.  Behoudens bepalingen van dwingend recht zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding 
van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan 
(on)roerende zaken, dan wel aan personen zowel bij de opdrachtgever als bij derden. 
8.2.  Onverminderd de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering zal onze eventuele 
aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van de betreffende 
zaken. Voor zover het aantoonbare schade betreft ten gevolge van werkzaamheden door 
ons aan door opdrachtgever aangeleverde te repareren en/of te keuren apparatuur en deze 
een grotere waarde heeft dan de prijs voor de opdracht wordt onze aansprakelijkheid 
vermeerderd tot de boekwaarde van de apparatuur op de dag waarop de schade is 
vastgesteld, echter ten hoogste tot een bedrag van 1.250 EURO. 
8.3.  Voor de schade die opdrachtgever bij toepassing of gebruik van het resultaat van onze 
werkzaamheden lijdt, zijn wij en de door ons bij de uitvoering van de opdracht gebruikte of 
ingeschakelde personen niet aansprakelijk. 
8.4.  Opdrachtgever vrijwaart ons en de door ons bij de uitvoering van de overeenkomst 
gebruikte of ingeschakelde perso(o)n(en) uitdrukkelijk voor verdergaande schadeclaims en 
voor alle aanspraken van zichzelf en van derden uit hoofde van door deze derden geleden 
schade, in verband met de toepassing of het gebruik van resultaten van de 
werkzaamheden door opdrachtgever of door een ander die deze resultaten (in)direct van 
opdrachtgever heeft verkregen.  
8.5.  We zijn niet aansprakelijk voor schade aan of door personen, machines, apparatuur 
en andere materialen of faciliteiten welke door opdrachtgever ter beschikking van ons of 
een door ons ingeschakelde derde worden gesteld, en opdrachtgever vrijwaart ons van alle 
vorderingen ter zake.  
8.6.  Voldoening aan onze eventuele garantieverplichtingen geldt als enige algehele 
schadevergoeding.  
 
9.     GARANTIE  
9.1.  Wij garanderen de opdracht naar beste vermogen uit te voeren, zonder echter te 
garanderen dat enig door opdrachtgever beoogd resultaat wordt bereikt.  
9.2.   Indien geen garantieperiode is aangegeven, is de tijdsduur: 
- 6 maanden op geleverde nieuwe weegapparatuur en/of onderdelen; 
- 3 maanden op geleverde gebruikte weegapparatuur en/of onderdelen.  
9.3.  De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever:  
- enige verplichting tegenover ons niet nakomt 
- door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten, wijzigingen aanbrengt 
of laat aanbrengen aan de door ons geleverde en/of gerepareerde zaken 
- het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt 
- de garantieperiode laat verlopen zonder iets kenbaar te maken.  
9.4.  Op reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan niet door ons geleverde 
weegapparatuur of onderdelen wordt geen garantie verleend.  
9.5.  Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen indien deze ons 
schriftelijk binnen 8 dagen na levering bereiken onder opgave van aard en grond van de 
klacht(en).  
9.6.  Reclames over facturen dienen ook schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na 
verzenddatum van de factuur. 
9.7. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde en/of 
de factuur te hebben goed gekeurd. 
9.8.  Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn 
betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.  
 
10.    EIGENDOMSVOORBEHOUD 
10.1. Op het moment van levering wordt het risico voor alle (in)directe schaden, die aan of 
door ons geleverde zaken mochten ontstaan, overgedragen aan opdrachtgever. 
10.2. Onverminderd het in het vorige lid gestelde, blijven alle door ons aan opdrachtgever 
geleverde zaken ons eigendom zolang wij nog enig bedrag verband houdende met de 
geleverde zaken te vorderen hebben. 
10.2. Wij zijn gerechtigd om de geleverde zaken bij de opdrachtgever of diens houders weg 
te (laten) halen indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. Opdrachtgever is 
verplicht alle medewerking te verlenen ons de zaken ter hand te stellen.  
 
11.    BETALING 
11.1. Bij niet tijdige betaling zijn wij niet gehouden tot voortzetting van de werkzaamheden. 
11.2. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de facturen binnen 30 dagen na 
factuurdatum in EURO zonder enige aftrek of enige schuldvergelijking. Bij overschrijding 
van deze betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege en zonder dat enige 
ingebrekestelling is vereist in verzuim en verplicht tot betaling van zowel de wettelijke rente 
gerekend vanaf de vervaldag als de kosten van invordering in en buiten rechte. Het 
standaard incassotarief bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 
250 EURO. 
11.3. Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn, indien hij niet 
(behoorlijk of tijdig) voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst 
mocht voortvloeien, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of 
indien hij onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld en hebben wij het recht, zonder 
enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gehouden te zijn 
tot enige schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering ten laste van opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar.  
 
12.    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
12.1. Op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlands Recht van 
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.  
12.2. Alle geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, onverminderd het recht 
om van een door deze rechter te wijzen vonnis hoger beroep in te stellen bij de daartoe 
bevoegde Nederlandse rechter.  


