ZEKERHEDEN & GARANTIES
A l ge m e n e vo o r wa a rd e n

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings-, water-,
braak- en molestschade en tegen diefstal te verzekeren. Koper zal de
polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan Thermagas ter
inzage geven. Alle hieruit voortvloeiende rechten zullen op verzoek
van Thermagas aan hem worden verpand tot meerdere zekerheid
van de voldoening van de vorderingen van Thermagas op Koper.
Indien Koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens
Thermagas tekortschiet of Thermagas goede grond heeft te vrezen
dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Thermagas gerechtigd
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na
terugneming wordt Koper gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een
maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die
Thermagas door terugneming heeft gemaakt, onverminderd het recht
van Thermagas op volledige schadevergoeding. Op geleverde zaken
die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan, behoudt
Thermagas zich bij voorbaat pandrechten voor tot zekerheid voor de
voldoening van andere, dan de in artikel 6.1. genoemde, vorderingen
van Thermagas op Koper. Koper zal vorderingen die hij op zijn afnemers
verkrijgt niet aan derden cederen of verpanden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Thermagas. Op eerste verzoek van
Thermagas zal Koper op deze vorderingen een pandrecht vestigen
tot meerdere zekerheid van voldoening van iedere vordering van
Thermagas op Koper.

van B.V. Handelsmaatschappij Thermagas Nederland, gevestigd en
kantoorhoudende te Montfoort. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd
ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
347/1996. Deze voorwaarden bestaan uit 15 artikelen.
Definities
B.V. Handelsmaatschappij Thermagas Nederland wordt in deze
voorwaarden nader aangeduid als ”Thermagas”. Onder ”Koper”
wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met Thermagas een
koopovereenkomst aangaat.
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en elke
koopovereenkomst met Thermagas. Afwijkingen van deze voorwaarden
gelden uitsluitend voor zover deze door Thermagas uitdrukkelijk en
schriftelijk is bevestigd. Afwijkingen gelden uitsluitend voor het aanbod
of de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
Aanbod
Elk aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat het
onherroepelijk is. Elk aanbod heeft een geldigheidsduur van 90 dagen,
te rekenen vanaf de datum van het aanbod, zonder dat daardoor de
herroepelijkheid van het aanbod vervalt. Door Thermagas in catalogi of
op andere wijze kenbaar gemaakte prijzen binden Thermagas niet. Alle
door Thermagas getoonde monsters, modellen, afbeeldingen, maten
en/of gewichten dienen slechts ter aanduiding. Koper kan hieraan geen
rechten ontlenen voor wat betreft de conformiteit van de afgeleverde
zaken. Door Thermagas verstrekte informatie en adviezen binden
Thermagas niet.

Aflevering en risico
De zaken zullen door Thermagas bezorgd worden, tenzij anders
wordt overeengekomen. Het risico van de zaken gaat op Koper over
op het moment dat de zaken de opslagplaats verlaten, onafhankelijk
van de omstandigheid dat het vervoer plaatsvindt door Thermagas
of een door Thermagas aangewezen vervoerder en onafhankelijk
van de vervoercondities. De kosten van vervoer zijn voor rekening
van Koper. Indien bezorging ten gevolge van een aan Koper toe te
rekenen omstandigheid niet op het overeengekomen tijdstip en/of
de overeengekomen plaats kan plaatsvinden, is Koper verplicht de
daardoor veroorzaakte kosten aan Thermagas te vergoeden.

Totstandkoming
De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand indien Thermagas een
order schriftelijk bevestigt of uitvoert.Indien Thermagas aan Koper een
orderbevestiging toezendt, geldt de inhoud van de orderbevestiging als
volledig en juist, tenzij Koper binnen een termijn van 8 dagen tegen de
orderbevestiging schriftelijk protesteert.

Leveringstermijn
De leveringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn
overeengekomen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale
termijn is gekwalificeerd. De leveringstermijn gaat in zodra alle voor
de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die Koper
aan Thermagas dient te verstrekken, en de eventueel overeengekomen
aanbetaling in het bezit zijn van Thermagas. Thermagas zal zich zoveel
mogelijk aan de leveringstermijn houden, maar is niet aansprakelijk
voor de gevolgen van een overschrijding. Een overschrijding van
de leveringstermijn verplicht Thermagas niet tot een vergoeding,
noch geeft zij Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Wel
heeft Koper het recht om na het verstrijken van de leveringstermijn
Thermagas schriftelijk te sommeren binnen 4 maanden/weken af te
leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft Koper het recht de
overeenkomst te ontbinden.

Prijzen
De door Thermagas opgegeven prijzen luiden in euro’s exclusief
omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege
worden opgelegd. Na totstandkoming van de overeenkomst is
Thermagas gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in
geval van tussentijdse ontwikkelingen die prijsverhogend werken,
zoals wijzigingen in vrachtkosten, douanetarieven, goederen- en/of
grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, valutakoersen
en andere factoren die prijsverhogend werken. Indien voornoemde
prijsverhogingen in totaal meer dan 10 % van de overeengekomen
prijs exclusief BTW bedragen, is Koper gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, mits hij zulks onverwijld na kennisneming aan Thermagas
schriftelijk meedeelt. Koper is verplicht in geval van ontbinding,
als bedoeld in artikel 5.3, als vergoeding voor geleden verlies
respectievelijk gederfde winst een bedrag ad 15% van de oorspronkelijk
overeengekomen koopprijs aan Thermagas te betalen.

Betaling
Koper zal de koopprijs binnen 30 dagen na de factuurdatum op de
door Thermagas aangegeven wijze betalen, zonder verrekening of
opschorting. Thermagas is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling
van de koopprijs of andere zekerheid te verlangen voor de betaling
van de koopprijs. Zolang hieraan door Koper niet is voldaan, heeft
Thermagas het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij
overschrijding van een betalingstermijn is Koper in verzuim zonder dat
hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Koper is gedurende de periode
van verzuim rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1 %
per maand of per gedeelte daarvan, ook in geval uitstel van betaling
wordt overeengekomen. Indien Koper nalatig blijft met nakoming
van een verplichting uit de overeenkomst, is Koper tevens gehouden
tot vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten bedragen elk 15% van de
hoofdsom, elk met een minimum van 50,- euro, tenzij Thermagas kan
aantonen dat de werkelijke kosten hoger zijn. In dat geval is Koper
gehouden tot vergoeding van de werkelijk door Thermagas gemaakte
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Betalingen van Koper
strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten
en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook
wanneer Koper vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere
factuur.

Eigendomsvoorbehoud
Alle aan Koper afgeleverde zaken blijven eigendom van Thermagas,
totdat alle bedragen, die Koper verschuldigd is voor de krachtens
overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten
werkzaamheden, zijn voldaan. De voorbehouden eigendom geldt ook
voor hetgeen Thermagas uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige
overeenkomsten van Koper te vorderen heeft of zal hebben. Tevens
geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Thermagas
tegen Koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Koper in een
of meer van zijn verplichtingen jegens Thermagas. Zolang de eigendom
niet op Koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan
een derde enig recht daarop verlenen. Wel is het Koper toegestaan,
de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader
van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen
en over te dragen. Bij verkoop op krediet is Koper verplicht van zijn
afnemers een eigendomsvoor- behoud te bedingen als in dit artikel
opgenomen. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van
Thermagas te bewaren. Koper is verplicht de zaken voor de duur
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Opschorting
Bij niet nakoming door Koper van een opeisbare verbintenis heeft
Thermagas het recht de nakoming van zijn verbintenissen die
voortkomen uit alle overeenkomsten tussen Thermagas en Koper
op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd zijn overige
opschortingsrechten. Tevens worden in dat geval alle vorderingen van
Thermagas op Koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.

had behoren te ontdekken. Koper vrijwaart Thermagas voor alle schade
die Thermagas mocht lijden als gevolg van:
- aanspraken van derden, werknemers van Thermagas daaronder
begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Koper
of van onveilige situaties in zijn bedrijf;
- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een
gebrek in door Thermagas geleverde producten of diensten die door
Koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging
of in samenhang met eigen producten of diensten van Koper, tenzij
Koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging
of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Klachten
Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat de afgeleverde
zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij daarvan
niet schriftelijk kennis heeft gegeven aan Thermagas 8 dagen nadat hij
dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Klachten
over aantal colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of het
reçu bij aflevering te worden aangetekend of onmiddellijk schriftelijk
aan Thermagas te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk
klachtrecht vervalt.

Overmacht
Een tekortkoming wordt een partij niet toegerekend indien zij het
gevolg is van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld
van een partij, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder meer de
volgende omstandigheden komen niet voor rekening van Thermagas,
ook indien zij bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar
waren: werkstakingen, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten,
oorlogstoestanden, wetsvoorschriften en overheidsmaatregelen, ziekte
van door Thermagas ingeschakelde hulppersonen, natuurrampen,
diefstal, molest, brand, het niet nakomen van leveranciers van
Thermagas. Koper is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
indien de tekortkoming als bedoeld in lid 1 van tijdelijke aard is.

Garantie
Thermagas garandeert de zaken conform fabrieksgarantie. Indien onder
de omstandigheden van het geval Thermagas hierop geen beroep kan
doen, geldt het bepaalde in artikelen 12.2 tot en met 12.5. De zaken
gedurende een periode van 12 maanden na aflevering gegarandeerd
tegen gebreken als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten. De
garantie houdt in dat Thermagas naar zijn keuze voor zijn rekening
de zaken zal herstellen of vervangen. Alle vervangen zaken worden
eigendom van Thermagas. De garantie is niet van toepassing indien
de gebreken (gedeeltelijk) het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig
of onoordeelkundig gebruik, een overeenkomstig de gebruikstijd
natuurlijke slijtage, of in het geval dat de zaken door anderen
dan Thermagas zijn gewijzigd of onderhouden. Na afloop van de
garantietermijn vervalt het recht van Koper zich erop te beroepen dat
de afgeleverde zaken als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten
niet aan de overeenkomst beantwoorden. Kosten van herstel of
onderzoek buiten het kader van deze garantie zal door Thermagas bij
Koper in rekening worden gebracht.

Geschillen
Op overeenkomsten met Thermagas is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie aanhangig
worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Thermagas
de voorkeur geeft aan de rechter ter plaatse van de vestiging of
woonplaats van Koper of dwingend recht anders voorschrijft.

Aansprakelijkheid
Onverminderd de bepalingen over aansprakelijkheid die elders in deze
voorwaarden zijn opgenomen, aanvaardt Thermagas de wettelijke
verplichtingen tot schadevergoeding voorzover dat uit dit artikel blijkt.
Thermagas aanvaardt aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit
uit toerekenbare tekortkoming van Thermagas. Thermagas zal in
die gevallen uitsluitend aansprakelijk zijn voor vervangingsschade,
dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege
gebleven prestatie. Aanvullende schade, waaronder mede begrepen
vertragingsschade en gevolgschade, wordt niet vergoed. Indien op
de beperking van de aansprakelijkheid tot vervangingsschade onder
de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan,
kan Koper naast vervangende schadevergoeding, vergoeding van
aanvullende schade vorderen. De aanvullende schadevergoeding
bedraagt nooit meer dan 25% van de prijs (exclusief B.T.W.) bedongen
bij de overeenkomst tussen partijen voor de achterwege gebleven
prestatie. In geval van ontbinding heeft Koper geen recht op enige
vorm van schadevergoeding. Aansprakelijkheid van Thermagas voor
schade als gevolg van onrechtmatige daad is uitgesloten, waaronder
uitdrukkelijk mede begrepen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten
van Thermagas, niet ondergeschikten en vertegenwoordigers. De
hiervoor opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van
Thermagas gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet
of grove schuld van bestuurders of leidinggevende ondergeschikten
van Thermagas. Indien Thermagas zich tegen deze aansprakelijkheid
heeft verzekerd wordt elke aanspraak van Koper beperkt tot het bedrag
dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering
in aanmerking komt. In alle andere gevallen is de aanspraak beperkt
tot de prijs (exclusief B.T.W.) bedongen bij de overeenkomst tussen
partijen maar nooit meer dan 450.000 Euro. Indien met het oog op
de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan
op artikel 13.2 tot en met 13.5 van aansprakelijkheid bedraagt de
schadevergoeding nimmer meer dan de prijs (exclusief B.T.W.)
bedongen bij de overeenkomst tussen partijen maar nooit meer
dan 450.000 Euro. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds dat Koper de schade schriftelijk aan
Thermagas meedeelt binnen 8 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of
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