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1. Algemene Voorwaarden
1.1
Deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald,
zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen
van Quick Plug B.V. (QP), evenals op alle overeenkomsten en/of
rechtsbetrekkingen tussen QP en koper. Deze voorwaarden
treden in de plaats van alle eerder gedane mondelinge en/of
schriftelijke
mededelingen,
voorstellen,
garanties
en
toezeggingen.
1.2
Eventuele voorwaarden van de Koper gelden alleen voor zover QP
hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan. Bepalingen
die qua bewoording verschillen van deze Voorwaarden zijn - voor
zover die niet zijn vastgelegd in QP's volledige offerte - niet van
toepassing.
1.3
QP heeft het recht de overeenkomsten met koper met
onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een
schriftelijke kennisgeving, zonder nadere voorafgaande
ingebrekestelling, te ontbinden.
2. Offerte
2.1
2.2

2.3

De product specificaties zijn die, die vermeld staan op de offerte
en daarna vermeld worden op het afgesloten contract.
QP behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten met
betrekking tot alle in haar offerte of contract opgenomen,
informatie, samenstellingen tekeningen en andere documenten
voor.
QP is gedurende 30 kalenderdagen vanaf de datum van de offerte
gehouden haar offerte gestand te doen. De offertes hebben een
vrijblijvend karakter.

3. Beschikbaarheid Producten
3.1
Indien de contractueel overeengekomen Producten niet leverbaar
zijn, dan behoudt QP zich het recht voor om Producten te leveren
die qua prijs en kwaliteit gelijkwaardig zijn. Mocht QP niet in staat
zijn om Producten te leveren die qua prijs en kwaliteit
gelijkwaardig zijn, dan mag QP het Contract ontbinden.
4. Productvoorwaarden
4.1
Alle prijzen zijn EXW, Incoterms 2010, op de locatie van QP.
4.2
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld zijn alle prijzen
netto prijzen in euro's, te vermeerderen met de omzetbelasting
die ten tijde van de levering van de Producten geldt, zonder enige
verdere aftrek. Deelleveringen zijn mogelijk voor zover die
aanvaardbaar zijn voor de Koper.
5. Betalingsvoorwaarden
5.1
De facturen worden maximaal binnen 30 dagen na levering, via
automatische betaling geïncasseerd, zonder enige inhouding op
de betaling, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders
overeen komen. Indien er niet voldoende saldo aanwezig is, zal
nogmaals een incasso plaatsvinden. De op de factuur genoemde
betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is
koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is QP gerechtigd
vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in
rekening te brengen. Indien de koper niet of niet tijdig betaalt, is
de koper aan QP naast de hiervoor genoemde wettelijke rente
tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd
het recht van QP om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder
eventuele gerechtelijke kosten, aan koper in rekening te brengen,
indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
5.2
De Koper mag alleen vorderingen verrekenen die tussen koper en
verkoper schriftelijk zijn vastgelegd of die op een juridisch
bindende wijze definitief zijn vastgesteld.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1
QP behoudt zich de eigendom van de geleverde Producten voor
totdat de Koper al zijn verplichtingen uit hoofde van de zakelijke
relatie is nagekomen. Mocht de totale waarde van QP's
zekerheden de totale waarde van alle zeker te stellen vorderingen
met meer dan 20% te boven gaan, dan zal QP, op verzoek van de
Koper, een overeenkomstig deel van die zekerheden vrijgeven.
6.2
Zolang het eigendomsvoorbehoud van QP voortduurt is de Koper
niet gerechtigd zekerheden te verpanden of over te dragen aan
derden, indien dit tot gevolg zou hebben dat QP's zekerheden
minder bedragen dan de totale waarde van alle zeker te stellen
vorderingen.
6.3
De Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
goederen alleen verwerken of doorverkopen in het kader van zijn
normale bedrijfsvoering en op voorwaarde dat de Koper
zekerheden verstrekt aan QP met betrekking tot betaling van die

6.4

6.5

6.6

goederen. Voorts dient Koper bij zijn afnemer het voorbehoud te
bedingen dat de eigendomsoverdracht van de goederen aan de
afnemer pas plaatsvindt nadat de afnemer aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Bij het aangaan van het Contract zal de Koper, als zekerheid,
overgaan tot de cessie aan QP van dat deel van zijn vorderingen op
zijn afnemer (die voortvloeien uit de doorverkoop van of fabricage
met gebruikmaking van de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende goederen) dat overeenkomt met de uit de Producten
voortvloeiende vorderingen van QP op de Koper. Een en ander
doet geen afbreuk aan QP's verplichting tot het vrijgeven van
zekerheden zoals in 6.1 bepaald.
In geval van uitwinning, beslag of enige andere sommeringen door
derden onder Koper, zal de Koper QP hiervan onverwijld op de
hoogte stellen.
Indien de Koper in gebreke blijft met de nakoming van zijn
verplichtingen, en dan met name zijn betalingsverplichtingen,
gelden de navolgende bepalingen:
6.6.1
Wanneer het verzuim nog voortduurt nadat de door QP
gestelde, redelijke tijdslimiet voor het zuiveren van het
verzuim is verstreken, is QP gerechtigd het Contract te
ontbinden en de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende goederen terug te nemen; de Koper is alsdan
verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
goederen ter hand te stellen.
6.6.2
Voor het inroepen van het eigendomsvoorbehoud en het
terugnemen van de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende goederen behoeft QP niet eerst het Contract te
ontbinden. Een dergelijke actie of een beslag op de onder
het eigendomsvoorbehoud vallende goederen door QP
zal niet worden beschouwd als ontbinding van het
Contract, tenzij nadrukkelijk het tegendeel wordt
vermeld.

7. Levertijd
7.1
Teneinde de voor de Producten overeengekomen levertijd te
kunnen naleven is het noodzakelijk dat alle documenten,
benodigde ontheffingen tijdig door de Koper worden aangeleverd
alsmede dat de Koper de overeengekomen betalingsvoorwaarden
en zijn andere verplichtingen nakomt. Indien niet aan deze
voorwaarden
wordt
voldaan,
dan
zal
de
levertijd
dienovereenkomstig worden verlengd, tenzij de vertraging is
veroorzaakt door QP.
7.2
Indien de levertijd niet wordt nagekomen vanwege overmacht,
waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot
mobilisatie, oorlog, oproer of soortgelijke gebeurtenissen, zoals
werkstakingen of uitsluitingen, dan wordt de levertijd
dienovereenkomstig verlengd.
7.3
Mocht QP de levertijd overschrijden, dan mag de Koper, als hij kan
aantonen dat hij als gevolg van een dergelijke overschrijding
schade lijdt, een schadevergoeding eisen voor iedere hele week
dat de levertijd wordt overschreden ter grootte van 1% van de prijs
van het deel van de levering dat als gevolg van de overschrijding
niet kon worden gebruikt, doch met een maximum van in totaal
10% van de voornoemde prijs.
7.4
Voor alle gevallen van vertraagde levering geldt dat eventuele
vorderingen tot schadevergoeding van de Koper wegens de
vertraagde levering van Producten of vanwege de vervanging van
Producten die de maxima van artikel 7.3 overschrijden zijn
uitgesloten. Dit geldt ook indien een door de Koper gestelde
tijdslimiet verstrijkt, echter niet wanneer er sprake is van
dwingendrechtelijke aansprakelijkheid, opzet, grove schuld of bij
lichamelijk letsel of overlijden. Ingeval van overschrijding van de
leveringstermijn mag Koper het Contract alleen ontbinden indien
deze overschrijding is veroorzaakt door QP.
7.5
Op verzoek van QP zal de Koper binnen een passende termijn laten
weten of hij het Contract ontbindt vanwege de overschrijding van
de levertijd of dat hij de Producten alsnog geleverd wil hebben.
Koper is alleen gerechtigd het Contract te ontbinden indien hij een
gepaste termijn voor nakoming door QP heeft gesteld en
schriftelijk verklaart dat hij na het verstrijken van de deadline zal
weigeren de levering alsnog te accepteren en de termijn
vervolgens verstrijkt zonder dat de levering heeft plaatsgevonden.
7.6
Indien op verzoek van de Koper de verzending c.q. toezending met
meer dan een maand is uitgesteld nadat kenbaar is gemaakt dat de
zending voor verzending gereed is, mag QP voor elke maand (of
deel daarvan) een bedrag van 5% van de netto prijs van de
Producten als opslagkosten aan de Koper in rekening brengen.
8. Overgang van het risico
8.1
Behoudens het bepaalde in 8.2 gaat het risico op de Koper over op
het tijdstip waarop de te leveren Producten door QP ter
beschikking zijn gesteld.
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8.2

Het risico gaat over op de Koper op het tijdstip waarop de
verzending wordt vertraagd vanwege door de Koper veroorzaakte
redenen of andere gebeurtenissen die tot gevolg hebben dat de
Koper in verzuim is met de aanvaarding van de levering.

9. Aanvaarding
9.1
De Koper dient de producten te aanvaarden, ook wanneer deze
geringe gebreken vertonen.
10. Wezenlijke gebreken
QP is overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.1 tot en met 10.11
aansprakelijk voor alle wezenlijke gebreken in vervaardigde Producten. Indien
de geleverde Producten, vervaardigde Producten zijn (b.v. monsters of
productvoorbeelden), dan geldt QP’s aansprakelijkheid voor wezenlijke
gebreken niet.
10.1
De delen van de betreffende Producten die binnen de
verjaringstermijn voor de aansprakelijkheid wezenlijke gebreken
vertonen (indien die gebreken niet werden veroorzaakt na de
overgang van het risico) worden, naar keuze van QP, gerepareerd
op kosten van QP, nieuw geleverd of nieuw verstrekt
("Vervolgprestatie").
10.2
De Vervolgprestatie doet geen nieuwe verjaringstermijn beginnen
(zie artikel 10.3).
10.3
De verjaringstermijn voor de aansprakelijkheid voor wezenlijke
gebreken bedraagt 3 maanden te rekenen vanaf het moment van
risico-overgang, tenzij de toepasselijke wetgeving een langere
termijn biedt in geval van lichamelijk letsel of overlijden,
opzettelijke of grove nalatigheid door QP of het op frauduleuze
wijze verbergen van een gebrek.
10.4
De Koper zal klachten vanwege wezenlijke gebreken onverwijld
schriftelijk bij QP indienen. De klacht dient informatie te bevatten
over de gegevens van de betreffende Producten:
productnummer, factuur- en/of orderbevestigingsnummer en een
omschrijving van de fout of het gebrek.
10.5
In geval van klachten vanwege gebreken mag de Koper betalingen
achterwege laten voor zover dit evenredig is met de gebreken die
zijn opgetreden. De Koper is alleen gerechtigd betalingen
achterwege te laten als hij met zekerheid een klacht vanwege
gebreken kan staande houden. Indien de klacht ongegrond blijkt
te zijn, is QP gerechtigd om betaling te eisen van eventuele
kosten die zij naar aanleiding van een dergelijke klacht heeft
moeten maken.
10.6
QP moet de gelegenheid krijgen om binnen een redelijke termijn
een Vervolgprestatie te leveren. Bij gebreke hiervan wordt QP
ontslagen van iedere aansprakelijkheid wegens wezenlijke
gebreken.
10.7
Indien de Vervolgprestatie niet plaatsvindt, mag de Koper niettegenstaande eventuele bepalingen inzake vorderingen tot
schadevergoeding (artikel 12) - het Contract ontbinden of zijn
betaling naar rato verminderen.
10.8
Aanspraken uit hoofde van de garantie zijn uitgesloten in geval
van geringe afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen
samenstelling, geringe aantasting van de bruikbaarheid, na
schade die veroorzaakt is na de risico-overgang ten gevolge van
een verkeerde c.q. onzorgvuldige behandeling, buitensporig
gebruik, ongeschikte service-apparatuur of schade veroorzaakt
door uitzonderlijke externe factoren waarin het Contract niet
voorziet. Mocht de Koper ondeskundige wijzigingen (laten)
uitvoeren, dan zijn aanspraken onder de garantie voor dergelijke
wijzigingen, reparaties of de gevolgen daarvan uitgesloten.
10.9
Eventuele aanspraken van de Koper voor kosten die hij voor de
Vervolgprestatie
heeft
moeten
maken,
met
name
transportkosten, arbeidsloon en materiaalkosten, zijn uitgesloten
indien dergelijke kosten veroorzaakt zijn door het verplaatsen van
de Producten.
10.10
Aanspraken uit hoofde van een verhaalsrecht van de Koper op QP
zijn alleen toegestaan voor zover de Koper met zijn afnemer geen
regeling heeft getroffen die verder gaat dan de wettelijke
garantieaanspraken.
10.11
Alle verdere aanspraken van de Koper jegens QP die gebaseerd
zijn op wezenlijke gebreken en andere aanspraken dan die welke
in artikel 10 van dit Contract worden geregeld, zijn uitgesloten.
Ten aanzien van eventuele vorderingen tot schadevergoeding is
artikel 12 van toepassing.
11. Onmogelijkheid levering, aanpassing Contract
11.1
Indien levering onmogelijk is, heeft de Koper het recht om
schadevergoeding te eisen, tenzij QP niet verantwoordelijk is voor
de niet-levering. De vordering tot schadevergoeding van de Koper
is evenwel beperkt tot 10 procent van de waarde van het deel van
de Producten dat niet kan worden geleverd. Dit geldt niet indien
er sprake is van dwingendrechtelijke aansprakelijkheid wegens
opzet, grove schuld of lichamelijk letsel of overlijden. De

11.2

voornoemde bepalingen brengen geen verschuiving in de
bewijslast ten nadele van de Koper met zich mee. Een en ander
doet geen afbreuk aan het recht van de Koper op ontbinding.
Mochten overmachtsituaties (artikel 7.2) tot een wezenlijke
wijziging in de economische betekenis of de inhoud van de
Producten leiden of de onderneming van QP in belangrijke mate
beïnvloeden, dan wordt het Contract te goeder trouw en naar rato
aangepast. Indien dit economisch niet aanvaardbaar is, heeft QP
het recht het Contract te ontbinden. Mocht QP van dat recht
gebruik wensen te maken, dan dient zij, nadat zij zich bewust is
geworden van dergelijke gebeurtenissen, de Koper hiervan
onverwijld op de hoogte te stellen, ook wanneer Partijen reeds van
tevoren een verlenging van de levertijd van de Producten waren
overeengekomen.

12. Andere vorderingen tot schadevergoeding
12.1.1
Vorderingen tot schadevergoeding van de kant van de
Koper, ongeacht hun juridische grondslag, maar in het
bijzonder vorderingen die voortvloeien uit het
achterwege laten van verplichtingen die voortvloeien uit
overeenkomst of onrechtmatige daad, zijn uitgesloten.
12.1.2
Dit geldt niet wanneer er sprake is van
dwingendrechtelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld
volgens
toepasselijke
productaansprakelijkheidswetgeving, of in geval van opzet, grove
schuld, lichamelijk letsel of overlijden of een
tekortkoming in wezenlijke contractuele verplichtingen.
12.1.3
De eventuele schadevergoeding voor een tekortkoming
in wezenlijke contractuele verplichtingen is echter
beperkt tot de voorzienbare schade die typerend is voor
het Contract, behalve in het geval van aansprakelijkheid
wegens opzet, grove schuld, lichamelijk letsel of
overlijden.
12.2
De uitsluiting c.q. beperking van QP's aansprakelijkheid zoals
vastgelegd in artikel 12 geldt tevens voor de persoonlijke
aansprakelijkheid van haar werknemers, functionarissen,
leidinggevenden, wettelijke vertegenwoordigers en andere bij of
namens QP werkzame personen.
12.3
De vorderingen tot schadevergoeding die de Koper op grond van
artikel 12 mag instellen, vervallen op het moment dat de voor
wezenlijke gebreken geldende verjaringstermijn zoals bepaald in
artikel 10.3 afloopt. In geval van opzet/grove schuld en
vorderingen tot schadevergoeding in verband met de productaansprakelijkheidswetgeving
gelden
de
wettelijke
verjaringstermijnen.
12.4
De bepalingen van artikel 12 brengen geen verschuiving in de
bewijslast ten nadele van de Koper met zich mee.
13. Geheimhouding
13.1
Partijen verplichten zich om zonder de schriftelijke goedkeuring
van de wederpartij geen documenten, kennis en informatie,
hulpmiddelen, monsters, modellen en andere technische
documentatie ("Informatie") die zij ontvangen hebben in het kader
van het Contract, en ongeacht de informatiedrager, beschikbaar te
stellen aan derden of te gebruiken voor andere dan contractuele
doeleinden. Dergelijke Informatie moet worden beveiligd tegen
onbevoegd(e) inzage of gebruik. Onder voorbehoud van eventuele
verdere rechten mag iedere partij de wederpartij verzoeken
dergelijke Informatie terug te sturen wanneer laatstgenoemde
deze verplichting niet naleeft.
13.2
De in artikel 13.1 neergelegde verplichting vangt aan bij de eerste
ontvangst van de Informatie en eindigt 36 maanden na de
beëindiging van het Contract.
13.3
De in artikel 13.1 neergelegde verplichting geldt niet voor
Informatie die algemeen bekend is of die op het moment van
ontvangst bij de desbetreffende partij bekend was zonder dat de
partij tot geheimhouding verplicht was en evenmin voor Informatie
die was doorgegeven door een derde die bevoegd was dergelijke
Informatie bekend te maken, of Informatie die door de
ontvangende partij ontwikkeld is zonder gebruikmaking van
vertrouwelijke Informatie van de wederpartij.
14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
14.1
Op elke overeenkomst tussen QP en Koper is Nederlands recht van
toepassing. Het Weens Koopverdrag betreffende roerende zaken
van 11 april 1980 is uitdrukkelijk niet van toepassing.
14.2
De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen.
14.3
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich
tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.
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