Algemene (lever)voorwaarden van Euroram-Rockmaster B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17079771
Artikel 1: Algemeen
1 In deze algemene voorwaarden wordt onder Leverancier verstaan Euroram -Rockmaster B.V. en
wordt onder Afnemer verstaan de contractuele wederpartij van Euroram-Rockmaster B.V. dan wel
de partij tot wie Euroram-Rockmaster B.V. zijn aanb ieding heeft gericht.
2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen
en gesloten overeenkomsten voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Afnemer aanvaardt
de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht, ook
wanneer de voorwaarden van Afnemer anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De toepasselijkheid van het
Verdrag van Wenen van 11 april 1980 (Verdrag inzake de internationale koop van producten) is in
zijn geheel uitgesloten.
3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd.
4 Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
verklaard prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 2: Aanbiedingen, totstandkoming overeen- komst, verstrekte gegevens
1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand door
verzending van de orderbevestiging door Leverancier. Indien om ongeacht welke reden de
orderbevestiging niet is verstuurd, blijkt de totstandkoming van de overeenkomst doordat daaraan
door Leverancier uitvoering wordt gegeven.
2 Alle verstrekte opgaven van maten, gewichten, capaciteit en/of andere aanduidingen van de
producten hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor
Leverancier. Hetzelfde geldt ten aanzien van getoonde of verstrekte monsters, tekeningen,
modellen en dergelijke.
3 Tenzij anders overeengekomen zijn alle door Leverancier aan Afnemer gedane offertes geldig
gedurende een termijn van 30 dagen na verzending aan Afnemer, doch zij kunnen tot de datum van
verzending van de aanvaarding daarvan door Leverancier worden herroepen.
Artikel 3: Prijzen, prijsaanpassingen
1 Alle door Leverancier opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en
levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering Af Fabriek volgens de internationale
INCOTERMS geldend op de dag van aflevering.
2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een
verhoging ondergaan, is Leverancier gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
3 Deze wijzigingen in de overeengekomen prijs geven afnemer niet het recht de overeenkomst te
annuleren.
Artikel 4: Levering, levertijd, afname
1 De producten worden Af-Fabriek geleverd als bedoeld in artikel 3.1, voorzien van verpakking voor
zover noodzakelijk in verband met de wijze van transport naar de plaats van bestemming.
Leverancier is gerechtigd om in gedeelten te leveren.
2 De levertijd gaat in bij totstandkoming van de overeenkomst. Leverancier zal zich inspannen de
opgegeven levertijd zoveel als mogelijk na te komen doch deze levertijd is voor Leverancier niet
bindend. Overschrijding van de levertijd geeft Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding tenzij de overschrijding van de levertijd
opzettelijk is geschied dan wel door grove nalatigheid aan de zijde van de Leverancier.
3 De navolgende omstandigheden schorten de levering op:
- het niet op tijd nakomen van enige betalingsverplichting door Afnemer;
- alle gevallen van overmacht als nader omschreven in artikel 10.
4 Afnemer is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem volgens de
overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer de afname weigert zullen de
producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer.
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud, zekerheidsstelling
1 De eigendom van de producten gaat pas op Afnemer over zodra deze aan al zijn verplichtingen
tegenover Leverancier ter zake betreffende, vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake
door Leverancier verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen
van Leverancier op Afnemer wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten
heeft voldaan. Ingeval van niet nakoming van enige in de vorige zin bedoelde verplichtingen
alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of ontbinding van (de
onderneming van) Afnemer, is Leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
producten zonder enige sommatie of ingebrekestelling terug te nemen. In zodanig geval zal ook de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zijn ontbonden, onverminderd het recht van
Leverancier op schadevergoeding.
2 Zolang de eigendom niet op Afnemer is overgegaan, is Afnemer zonder schriftelijke toestemming
van Leverancier niet gerechtigd de producten in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren,
te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen. Leverancier kan aan zodanige
toestemming nadere voorwaarden verbinden.
3 Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, zal Leverancier gerechtigd zijn tot ongehinderde
toegang tot de producten. Afnemer zal aan Leverancier alle medewerking verlenen teneinde
Leverancier in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te
oefenen door de terugneming van de producten.
4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen
of doen gelden, dan is Afnemer verplicht Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te
stellen.
5 Afnemer is verplicht om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Leverancier
ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de producten wil treffen en welke
Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
6 Leverancier is voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd om, indien hij op
goede gronden vreest dat Afnemer niet of niet tijdig in staat zal zijn om zijn betalingsverplichtingen
tegenover Leverancier na te komen, nadere betalingscondities te stellen dan wel de nakoming van
zijn verplichtingen op te schorten totdat Afnemer desgevraagd binnen de daartoe gestelde termijn
voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien
Afnemer hiermee in gebreke blijft, heeft Leverancier aan zijn leveringsplicht voldaan door hem de
producten tegen gelijktijdige betaling door Afnemer aan te bieden.
Artikel 6: Betaling, incasso
1 De koopsom dient in zijn geheel, zonder enige aftrek, korting of verrekening te worden voldaan,
naar keuze van Leverancier op één der volgende wijzen: A) bij de totstandkoming van de
overeenkomst; B) binnen 30 dagen na levering door middel van een gegarandeerde, door
Leverancier goedgekeurde betalingswijze. Leverancier zal tijdig de desbetreffende factuur
verstrekken.
2 Indien Afnemer een factuur of een gedeelte daarvan niet binnen de gestelde betalingstermijn
voldoet, blijft Afnemer bij het vervallen van de betalingstermijn automatisch, zonder dat verdere
sommatie is vereist, in gebreke.
3 Over een achterstallige termijn is Afnemer, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist in
gebreke en vanaf de vervaldag rente verschuldigd ter grootte van 1% per maand of gedeelte
daarvan.
4 Indien Afnemer een factuur of gedeelte daarvan niet betaalt, is hij zonder dat verdere
ingebrekestelling is vereist alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt
voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en
andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede
gerechtelijke kosten die Leverancier genoodzaakt is te maken verschuldigd.

De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II e n
worden vermeerderd met €25,00 registratiekosten. Het vorenstaande geldt, onverminderd
Leveranciers bevoegdheid om ingeval van achterstalligheid door Afnemer de verdere uitvoering van
de overeenkomst op te schorten of deze, voor zover nog niet uitgevoerd, door middel van een
schriftelijke verklaring te ontbinden.
5 Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6 Ingeval van faillissement of surseance van betaling van Afnemer dan wel stillegging of liquidatie
van zijn onderneming, heeft Leverancier het recht alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk op
te eisen dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
Artikel 7: Inspectie, reclame
1 Afnemer is verplicht de producten direct na aflevering te inspecteren of te doen inspecteren op
kwaliteit en kwantiteit.
2 Eventuele reclames betreffende geconstateerde gebreken dan wel verschillen in hoeveelheid
en/of samenstelling dienen uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Leverancier
kenbaar te worden gemaakt onder opgave van de aard en de omvang van de klachten bij gebreke
waarvan elke aanspraak ter zake van zodanige gebreken of verschillen vervalt. Geringe afwijkingen
met de gebruikelijke toleranties kunnen geen grond vormen voor reclamering.
3 Reclames van welke aard ook schorten de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.
4 Indien een reclame door Leverancier gegrond wordt bevonden zal Leverancier - indien zulks
mogelijk is - zorg dragen voor levering van vervangende producten, hetzij, indien dat niet mogelijk
is, voor crediterin g aan Afnemer van de aan hem gefactureerde bedragen.
Artikel 8: Garantie
1 Gedurende twaalf maanden te rekenen vanaf de eerste functionele test, dan wel eerste
ingebruikname, welk moment maar het eerste is, doch niet langer dan 15 maanden na aflevering,
garandeert Leverancier de goede werking van het product. De garantie is niet van toepassing op
tweedehands producten en artikelen, en houdt in dat, naar het uitsluitend oordeel van Leverancier,
onderdelen welke gebreken vertonen kosteloos worden herleverd, dan wel gebrekkige producten in
hun geheel worden vervangen. Alle kosten ter zake van werkzaamheden die met de uitvoering van
deze garantie verband houden alsmede eventuele transportkosten zijn verdisconteerd in de extra
korting welke Afnemer bij de aanschaf van het product heeft ontvangen en komen derhalve geheel
voor zijn rekening.
2 De garantie is alleen van toepassing indien: A)het Garantiecertificaat en het eerstleverbericht
volledig ingevuld en ondertekend - ook door de uiteindelijke gebruiker - tijdig zijn terugontvangen
door Leverancier; B) de hydraulische afstemming van de machine geschied is zoals aangegeven in
de technische specificaties van het product ; C) het product onder normale omstandigheden
gedurende niet meer dan acht uren per dag en vijf dagen per week geheel in overeenstemming met
zijn bestemming wordt gebruikt; D) Afnemer en de uiteindelijke gebruiker alle op het product van
toepassing zijnde gebruikers-, onderhouds- en veiligheidsinstructies hebben opgevolgd.
3 Van de garantie zijn uitgesloten gebreken welke: A) zich voordoen aan enig rubber (onder)deel,
inclusief membranen; B)naar het oordeel van Leverancier verband houden met normale slijtage dan
wel veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik of een combinatie daarvan; C) verband houden met niet
door Leverancier aangebrachte wijzigingen aan het product; D) verband houden met het gebruik
van onderdelen en gereedschappen welke niet voorkomen in de gepubliceerde Onderdelenlijst van
Leverancier.
4 De garantie komt in zijn geheel te vervallen indien blijkt dat niet originele en als zodanig door
Leverancier gekenmerkte onderdelen zoals beitels, beitelbussen , tanden, snijmessen en dergelijke
zijn toegepast.
5 Indien in het kader van de garantie onderdelen moeten worden vervangen, dan worden de
vervangen onderdelen eigendom van Leverancier. Deze onderdelen zullen door Afnemer separaat
worden opgeslagen en op eerste verzoek franco aan Leverancier worden teruggeleverd.
6 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn contractu ele verplichtingen
tegenover Leverancier, dan is Leverancier niet tot enige garantie hoe dan ook gehouden.
Artikel 9: Aansprakelijkheid, vrijwaring
1 Behoudens dat hetgeen waartoe artikel 8 Leverancier verplicht en behoudens opzet en of grove
schuld aan d e zijde van Leverancier is de schadevergoedingsverplichting tegenover Afnemer ingeval
van schade bij Afnemer of een derde, welke is ontstaan ten gevolge van een gebrek in de door
Leverancier geleverde producten, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde
van de door Leverancier afgesloten productaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Elke
vordering hoe ook genaamd uit hoofde van bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of
gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten. Deze uitsluiting geldt eveneens voor schade die verband
houdt met toepassing van niet-originele onderdelen als bedoeld in artikel 8 lid 4.
2 Indien en voor zover Leverancier, ondanks het gestelde in lid 1 van dit artikel, door de bevoegde
rechter in enig geval toch aansprakelijk wordt gehouden, dan is de aansprakelijkheid van
Leverancier tegenover Afnemer uit welken hoofde dan ook in alle gevallen beperkt tot de hoogte
van het factuurbedrag van het product in verband waarmee de aansprakelijkheid is vastgesteld.
3 Het is Afnemer niet toegestaan van Leverancier afkomstige of via deze geleverde verpakkingen te
gebruiken, te verhandelen of in het verkeer te brengen anders dan met de oorspronkelijke inhoud
die aan Afnemer is geleverd.
4 Afnemer vrijwaart Leverancier tegen iedere aanspraak van derden wegens letsel- of andere
schade welke direct of indirect het gevolg is van: A) het niet naleven van de op het product van
toepassing zijnde gebruikers- onderhouds- en veiligheidsinstructies; B) het verwijderen of wijzigen
van veiligheids- voorzieningen aan het product.
Tevens vrijwaart Afnemer Leverancier tegen alle aanspraken van derden wegens schaden waarvoor
Leverancier krachtens het bepaalde bij deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is.
Artikel 10: Overmacht
1 Leverancier heeft het recht zich te beroepen op overmacht waaronder worden verstaan
omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst met Afnemer verhinderen en die niet aan
Leverancier zijn toe te rekenen. Onder overmacht zijn begrepen: werkstaking, bedr ijfsbezetting, een
gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen
prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere
derden waarvan Leverancier afhankelijk is en al le overige zaken en aangelegenheden waarop
Leverancier geen invloed heeft.
2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort.
Indien de overmachtsperiode langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.
3 Indien Leverancier reeds voor een deel heeft gepresteerd, dan is hij gerechtigd tot een redelijke
vergoeding van de kosten van die prestatie, welke hij heeft gemaakt tot het moment van intreden
van de overmacht.
Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
1 Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en op alle
overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2 Alle geschillen tussen Leverancier en Afnemer - waaronder begrepen die welke slechts door één
partij als zodanig worden beschouwd - zullen naar keuze van de Leverancier- worden beslecht door
de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, dan wel door het Nederlands Arbitrage Instituut
(“N.A.I.”) te Rotterdam overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het “N.A.I.”. De procedure zal
gevoerd worden in de Nederlandse taal. Plaats van Arbitrage zal zijn Eindhoven, Nederland.
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