Algemene voorwaarden van de vennootschap naar Duits recht Knauf Interfer Benelux, gevestigd te Eindhoven (Nederland) aan de
Vestdijk 60 (5611 CE) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17075419
I. Geldigheid/Sluiting overeenkomst
1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden voor alle – ook
toekomstige
–
overeenkomsten
met
ondernemers,
publiekrechtelijke rechtspersonen en elk publiekrechtelijk
afgescheiden vermogen over leveringen en andere prestaties
met inbegrip van de levering van niet vervangbare goederen. Bij
rechtstreekse
leveringen
gelden
complementair
de
voorwaarden van de prijslijst en de verzendinstructies van de
opdracht hebbende, leverende fabriek.
Inkoopvoorwaarden van de koper worden, ook voor het geval
dat wij hiertegen na ontvangst bij ons niet nogmaals
uitdrukkelijk bezwaar maken, niet erkend.
2. Onze offertes zijn vrijblijvend. Mondelinge afspraken,
toezeggingen, beloftes en garanties van onze werknemers in
verband met de sluiting van de overeenkomst worden pas door
onze schriftelijke bevestiging bindend. Schriftelijkheid wordt
ook door de toezending van telefaxen en e-mail gehandhaafd.
3. Maatgevend voor de uitleg van handelsbepalingen zijn in
geval van twijfel de Incoterms, telkens in hun actueelste versie.
II. Prijzen
1. Voor zover niet anders overeengekomen, gelden de prijzen
en voorwaarden van onze bij het sluiten van de overeenkomst
geldende prijslijst. De goederen worden ‘bruto voor netto’
berekend.
2. In geval van rechtstreekse leveringen zijn wij gerechtigd de
overeengekomen prijs te verhogen, wanneer onze leverancier
deze prijs voor het afleveren van de goederen verhoogd. Dit
geldt enkel wanneer er tussen het sluiten van de overeenkomst
en het afleveren een periode van meer dan drie maanden ligt.
De koper kan in zulke gevallen de overeenkomst ontbinden. De
opzeggingsverklaring moet onmiddellijk na ontvangst van onze
verhogingsverklaring bij ons worden ingediend.
3. Wordt bij importzaken de prijs op basis van officiële
maatregelen verhoogd, in het bijzonder bij de introductie of
vernieuwing van antidumping en/of vereffeningsheffingen, zijn
wij in dezelfde omvang gerechtigd de overeengekomen prijzen
aan te passen.
III. Betaling en verrekening
1. Indien niet anders overeengekomen of in onze facturen
aangegeven, dient de betaling – zonder aftrek, ook en met
name aftrek van korting voor contant – op een zodanige wijze
plaats te vinden, dat wij op de vervaldag over het bedrag
kunnen beschikken. Kosten van het betalingsverkeer draagt de
koper.
2. Een terughoudingsrecht en een compensatiebevoegdheid
komen enkel dan toe aan de koper, wanneer zijn
tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn,
deze op dezelfde contractverhoudingen met de koper berusten
en/of deze de koper volgens § 320 Duits Burgerlijk Wetboek het
recht zouden geven de prestatie te weigeren.
3. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, uiterlijk
vanaf het verzuim, berekenen wij rente ter hoogte van 9%punten over de basisrentevoet, tenzij er een hogere rentevoet
is overeengekomen. Behoudens inroeping van een verdere
schade met betrekking tot het verzuim.
4. Wordt er na het sluiten van de overeenkomst duidelijk dat
onze betalingseis gevaar loopt door een ontbrekende
solvabiliteit van de koper of raakt de koper met een aanzienlijk
bedrag in verzuim of doen zich andere omstandigheden voor
die op een wezenlijke verslechtering van de solvabiliteit van de
koper na het sluiten van de overeenkomst duiden (bijv.
doorhaling of vermindering van het door ons verstrekte
goederenkredietlimiet ter verzekering van het warenkrediet),
hebben wij aanspraak op de rechten uit § 321 Duits Burgerlijk
Wetboek. Dan zijn wij ook gerechtigd alle niet verjaarde
vorderingen uit de lopende handelsbetrekking met de cliënt
opeisbaar te stellen.
5. Een overeengekomen korting heeft altijd alleen betrekking
op de factuurwaarde exclusief vrachtkosten en vereist een
volledige compensatie van alle opeisbare schulden van de koper
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op het tijdstip van aftrek van korting. Indien niet anders
overeengekomen, beginnen de termijnen daarvan op de
factuurdatum.
IV. Uitvoering van leveringen, levertijden en termijnen
1. Onze leveringsverplichting staat onder het voorbehoud van
juiste en tijdige zelfbevoorrading (en bij importgoederen
bovendien behoudens de ontvangst van controledocumenten
en invoervergunningen, voor zover deze papieren noodzakelijk
zijn voor de desbetreffende invoer), tenzij de niet juiste of
vertraagde bevoorrading aan ons te wijten is.
2. Gegevens met betrekking tot levertijden zijn ca. gegevens.
Levertermijnen beginnen met de datum van onze
opdrachtbevestiging en gelden enkel onder de voorwaarde van
tijdige verduidelijking van alle details van de opdracht en tijdige
nakoming van alle verplichtingen van de koper, zoals bijv. het
verstrekken van alle officiële papieren, beschikbaarstelling van
accreditieven en garanties of het doen van aanbetalingen.
3. Voor het nakomen van levertijden en -termijnen is het tijdstip
van de verzending vanaf de fabriek of magazijn doorslaggevend.
Zij gelden bij melding van gereedheid voor verzending als
nagekomen, als de goederen buiten onze schuld om niet tijdig
kan worden verzonden.
4. In geval van vertraagde levering kan de koper ons een
redelijke tijdlimiet stellen en na een desbetreffende afloop
zonder resultaat in dien mate afstand doen van de
overeenkomst, als dat deze niet vervuld is. Schadevergoedingen
verwijzen in zulke gevallen naar punt
XI
van
deze
voorwaarden.
5. Levertermijnen worden in een redelijke omvang verlengd in
geval van maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, in het
bijzonder staking en uitsluiting en ook het voordoen van
onvoorspelbare hindernissen buiten onze wil om, voor zover
deze hindernissen aanwijsbaar een aanzienlijke invloed hebben
op de fabricage of levering van de te leverende goederen. Dit
geldt ook wanneer de omstandigheden zich bij de
toeleverancier opdoen. Dusdanige omstandigheden delen wij
de koper onmiddellijk mee. Deze regelingen gelden eveneens
voor levertermijnen. Wordt de uitvoering van de overeenkomst
voor een van de partijen ondraaglijk, kan deze in zoverre de
overeenkomst ontbinden.
V. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom (goederen
onder voorbehoud van eigendom) totdat aan alle eisen wordt
voldaan, ook en in het bijzonder de desbetreffende
schuldvorderingen, waarop wij in het kader van de zakenrelatie
recht hebben (voorbehoud van openstaande schuld). Dit geldt
ook voor vorderingen die in de toekomst ontstaan en opeisbaar
worden, bijv. uit acceptantenwisselingen, en ook als betalingen
op afzonderlijk aangeduide vorderingen gedaan worden. Dit
voorbehoud van openstaande schuld vervalt definitief met de
vereffening van alle vorderingen die op het tijdstip van de
betaling nog openstaan en waarop dit voorbehoud van
openstaande schuld van toepassing is.
2. Be- en verwerking van de onder voorbehoud van eigendom
vallende goederen vinden voor ons als fabrikant zoals bedoeld
in § 950 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) plaats, zonder
ons te verplichten. De be- en verwerkte goederen gelden als
goederen onder voorbehoud van eigendom als bedoeld in nr. 1.
Bij verwerking, verbinding en vermenging van de onder
voorbehoud van eigendom vallende goederen met andere
goederen door de koper hebben wij recht op de evenredige
mede-eigendom van het nieuwe goed en wel in de verhouding
van de reële waarde van de onder voorbehoud van eigendom
vallende goederen ten opzichte van de reële waarde van de
andere gebruikte goederen. Vervalt onze eigendom door
verbinding of vermenging, dan draagt de koper reeds nu de
eigendomsrechten op het nieuw ontstane bezit of op het goed
in de omvang van de reële waarde van de onder het
voorbehoud van eigendom vallende goederen aan ons over, en
slaat deze kosteloos voor ons op. Onze rechten als mede-

1

Algemene voorwaarden van de vennootschap naar Duits recht Knauf Interfer Benelux, gevestigd te Eindhoven (Nederland) aan de
Vestdijk 60 (5611 CE) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17075419
eigenaar gelden als goederen onder voorbehoud van eigendom,
zoals bedoeld in nr. 1.
3. De koper mag de onder voorbehoud van eigendom vallende
goederen alleen in het gebruikelijke handelsverkeer tegen zijn
normale handelsvoorwaarden en zolang hij niet met zijn
betalingen in verzuim is, vervreemden, mits de vorderingen uit
de doorverkoop in overeenstemming met de nrs. 4 t/m 6 op
ons overgaan. Tot andere wijzen van beschikking over de onder
voorbehoud van eigendom vallende goederen is hij niet
gerechtigd.
4. De vorderingen, die uit de doorverkoop van de onder
voorbehoud van eigendom goederen of uit een andere
rechtsgrond ontstaan, worden samen met alle zekerheden, die
de koper voor de vordering verwerft, reeds nu aan ons
overgedragen. Zij dienen in dezelfde omvang ter waarborging
als de onder voorbehoud van eigendom vallende goederen.
Mochten de onder voorbehoud van eigendom vallende
goederen door de koper samen met andere niet door ons
verkochte goederen vervreemd worden, dan wordt de
vordering uit de doorverkoop in de verhouding van de reële
waarde van de onder voorbehoud van eigendom vallende
goederen ten opzichte van de reële waarde van de andere
verkochte goederen aan ons overgedragen.
5. De koper is gerechtigd, vorderingen uit de doorverkoop te
innen. Deze invorderingsmachtiging vervalt in het geval van
wederopzegging onzerzijds, uiterlijk echter bij betalingsverzuim,
het niet honoreren van een wissel of een verzoek om een
insolventieprocedure
te
beginnen.
Van
ons
wederopzeggingsrecht zullen wij slechts dan gebruik maken,
wanneer na het sluiten van de overeenkomst duidelijk wordt,
dat ons recht op betaling uit deze of uit andere
overeenkomsten met de koper door diens ontbrekende
solvabiliteit gevaar loopt. Op ons verzoek is de koper verplicht,
om zijn afnemers direct van de overdracht aan ons op de
hoogte te stellen en ons de voor de inning vereiste bescheiden
te doen toekomen.
6. Van een beslaglegging of andere benadeling door derden
dient de koper ons onverwijld op de hoogte te stellen. De koper
draagt alle kosten, die voor de opheffing van de beslaglegging
of voor het terug transporteren van de onder voorbehoud van
eigendom vallende goederen gemaakt moeten worden, voor
zover deze niet door derden vergoed worden.
7. Raakt de koper met de betaling in verzuim of honoreert hij bij
opeisbaarheid een wissel niet, dan zijn wij gerechtigd, om de
onder voorbehoud van eigendom vallende goederen terug te
nemen en voor dit doeleinde het bedrijf van de koper indien
nodig te betreden en de onder voorbehoud van eigendom
vallende goederen na een verrekening op de koopprijs best
mogelijk te vervreemden. Hetzelfde geldt, als na het sluiten van
de overeenkomst duidelijk wordt, dat ons recht op betaling uit
deze of uit andere overeenkomsten met de koper door diens
ontbrekende solvabiliteit gevaar loopt. De terugneming is geen
terugtrekking uit de overeenkomst. Voorschriften van de Duitse
faillissementswet blijven onverlet.
8. Overstijgt de factuurwaarde van de bestaande borgstellingen
de gewaarborgde vorderingen in totaal voor meer dan 50
procent, dan zijn wij op verzoek van de koper in zoverre tot het
vrijgeven van borgstellingen naar onze keuze verplicht.
VI. Gewichten
1. Voor de gewichten is de door ons of onze toeleverancier
uitgevoerde weging maatgevend. Het gewichtsbewijs vindt
plaats door het overleggen van het weegbriefje. Voor zover
wettelijk toelaatbaar, kunnen gewichten zonder weging volgens
norm bepaald worden. Wij zijn gerechtigd het gewicht zonder
weging volgens de norm (theoretisch) plus 21/2 %
(handelsgewicht) te berekenen.
2. De in het verzendingsbericht vermelde hoeveelheden,
gebundelde hoeveelheden o.i.d. zijn niet bindend bij goederen
die volgens gewicht zijn berekend. In zoverre er niet als
gewoonlijk een afzonderlijke weging plaatsvindt geldt het totale
gewicht van de zending. Verschillen t.o.v. de rekenkundige
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afzonderlijke gewichten worden naar verhouding hierover
verdeeld.
VII.
Inspecties/verklaringen
prestaties
en
CEaanduidingen/afnames
1.
Voor
de
medelevering
van
keuringsbewijzen
(“getuigenissen”) volgens EN 10204 is een schriftelijke
overeenkomst nodig. Hetzelfde geldt voor verklaringen over
diensten en CE-aanduidingen volgens de Duitse Verordening
Bouwproducten. De schriftelijke vorm wordt ook door middel
van het doorgeven van telefaxen en e-mail gehandhaafd. Wij
zijn gerechtigd keuringsbewijzen in kopie te verstrekken. De
kosten voor keuringsbewijzen verwijzen bij gebrek aan een
uitdrukkelijke overeenkomst naar onze prijslijst c.q. de prijslijst
van de desbetreffende verstrekker (leverende fabriek).
2. Indien een afname is overeengekomen, kan deze enkel in de
leverende fabriek c.q. ons magazijn direct na de melding over
de gereedheid voor de afname gebeuren. De koper verzekerd
dat wij in zijn naam en op zijn rekening c.q. die van zijn afnemer
het door hem aangegeven afnemende bedrijf in opdracht
kunnen nemen. Indien niet anders overeengekomen, geldt deze
volmacht met de benoeming van het afnemende bedrijf in de
order als verstrekt.
3. De persoonlijke en zakelijke kosten van de afname komen
voor rekening van de koper. Deze worden door het afnemende
bedrijf direct aan hem gefactureerd en dienen aan hen te
worden betaald.
4. Geschiedt de afname door onze schuld niet, niet tijdig of niet
volledig, dan zijn wij gerechtigd de goederen zonder afname te
verzenden of ten koste en op risico van de koper op te slaan en
dit hem in rekening te stellen.
IIX. Verzending, overgang van het risico, verpakking, deellevering

1. Wij bepalen de wijze en het middel van transport bij
verzending, alsmede de expediteur en de vrachtvervoerder.
2. Goederen die volgens de overeenkomst gereed voor
verzending zijn, dienen direct te worden opgevraagd, anders
zijn wij gerechtigd deze na aanmaning ten koste voor en op
risico van de koper naar onze keuze te verzenden of op te slaan
en direct in rekening te stellen.
3. Met de overdracht van de goederen aan een transportbedrijf
of vrachtvervoerder, uiterlijk echter met het verlaten van het
magazijn of van de leverende fabriek gaat het risico, ook dat
van inbeslagname van de goederen, bij alle transacties, ook bij
vrachtvrije en vrij huis leveringen, over op de koper. Ingeval
men de goederen zelf afhaalt, gaat het risico over op de koper.
Voor verzekering zorgen wij alleen op aanwijzing en kosten van
de koper. De verplichting en de kosten van het lossen komen
voor rekening van de koper.
4. De goederen worden onverpakt en niet tegen roest
beschermd geleverd. Wanneer in de handel gebruikelijk,
leveren wij verpakt. Voor verpakking, beschermings- en/of
transporthulpmiddelen zorgen wij naar onze ervaring voor
rekening van de koper. Zij worden binnen een redelijke termijn
door ons magazijn teruggenomen. Kosten van de koper voor
het transport of voor een eigen afvoer van de verpakking
nemen wij niet over.
5. Wij zij gerechtigd tot deelleveringen in een omvang die naar
billijkheid verwacht kan worden. In de branche gebruikelijke
meer- en minderleveringen van de overeengekomen
hoeveelheid zijn geoorloofd. Voorts zijn wij gerechtigd de
overeengekomen te leverende hoeveelheden naar billijkheid te
over- of onderschrijden. De aanduiding van een “circa”hoeveelheid geeft ons het recht tot 10 % te over- of
onderschrijden.
IX. Opdrachten op afroep, voortlopende leveringen
1. Bij overeenkomsten met voortlopende leveringen dienen ons
afroepingen en indelingen van soorten voor ongeveer dezelfde
hoeveelheden per maand te worden vermeld; anders zijn wij
gerechtigd de voorschriften naar billijkheid zelf te bepalen.
2. Overschrijden de afzonderlijke afroepingen in totaal de
overeengekomen hoeveelheid, zijn wij tot leveringen van
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hogere hoeveelheden gerechtigd, echter niet verplicht. Wij
kunnen de grotere hoeveelheid tegen de bij de afroep of
levering geldende prijzen in rekening brengen.
X. Aansprakelijkheid bij gebreken
1. De innerlijke en uiterlijke eigenschappen van de goederen, in
het bijzonder de goedheid, soorten en maten daarvan, worden
bepaald volgens de overeengekomen en bij niet aanwezige
afwijkende overeenkomst volgens de bij het sluiten van de
overeenkomst geldende DIN en EN-normen, en bij gebrek
daarvan volgens oefening en handelsnormen. Verwijzingen naar
normen en soortgelijke regelingen, keuringsdocumenten
volgens EN 10204 en andere documenten en ook informatie
over goedheid, soorten, maten, gewichten en inzetbaarheid van
de goederen zijn geen toezeggingen of garanties, net zomin
conformiteitsverklaringen en desbetreffende kenmerken als
bijv. CE.
2. Voor de controle van de goederen en het aangeven van
gebreken gelden de wettelijke voorschriften met dien verstande
dat de verplichting van de controle van de goederen na
aflevering
zich
eveneens
beloopt
op
eventuele
keuringsdocumenten volgens of als EN 10204. Gebreken van de
goederen en keuringsdocumenten dienen ons schriftelijk of in
tekstvorm te worden aangegeven. Wanneer de goederen
ingebouwd of aan een andere zaak wordt aangebouwd, is de
koper verplicht de voor het gebruik van de goederen
beduidende innerlijke eigenschappen van de goederen voor de
inbouw te controleren en ons gebreken direct schriftelijk of in
tekstvorm te melden.
3. Bij terechte, tijdige reclamering van gebreken kunnen wij
naar onze keuze het gebrek verhelpen of een artikel leveren dat
vrij van gebreken is (nakoming achteraf). Bij mislukking of
weigering van de nakoming achteraf heeft de koper aanspraak
op wettelijke rechten.
4. Noodzakelijke uitgaven voor de verwijdering van gebreken en
de inbouw of het aanbrengen van het bijgewerkte of geleverde
goed zonder gebreken, zijn enkel die, die betrekking hebben op
de uitbouw en inbouw van identieke producten en op basis van
marktconforme condities zijn ontstaan en door de koper door
middel van het verstrekken van passende bewijzen in tekstvorm
worden aangetoond. Hiertoe worden eveneens niet verspilde
kosten gerekend die de koper in vertrouwen voor het behoud
van de prestatie heeft gedaan.
5. Kosten die in verband met een nakoming achteraf ontstaan,
kunnen door ons worden geweigerd als deze onevenredig zijn.
Dit is op zijn hoogst dan het geval, wanneer deze een waarde
van 150 % van de koopprijs van de goederen overschrijden.
6. Geeft de koper ons niet onverwijld de kans, om ons van het
gebrek te overtuigen, stelt hij in het bijzonder op verzoek de
afgekeurde goederen of monsters daarvan niet onverwijld ter
beschikking, vervallen alle uit het gebrek voortvloeiende
rechten.
7. Bij goederen, die als gedeclasseerd materiaal verkocht zijn,
kan de koper met betrekking tot de aangegeven
declasseringsgronden en zaken waarmee hij gewoonlijk
rekening moet houden, geen uit gebreken voortvloeiende
rechten doen gelden. Bij verkoop van II a-materiaal is onze
aansprakelijkheid wegens gebreken uitgesloten.
8. Onze aanvullende aansprakelijkheid richt zich op punt XI van
deze voorwaarden. Regresrechten van de koper volgens §§ 478,
479 Duits Burgerlijk Wetboek blijven onaangetast.

overige is onze aansprakelijkheid, ook voor schade uit gebreken
of schade die uit gebreken zijn ontstaan uitgesloten.
2. Deze beperkingen gelden niet bij het door eigen schuld
schenden van belangrijke contractuele verplichtingen, voor
zover het bereiken van het doel van de overeenkomst gevaar
loopt, in gevallen van dwingende aansprakelijkheid volgens de
productaansprakelijkheidswet, bij schades van het leven, het
lichaam en de gezondheid en ook dan niet, wanneer en voor
zover wij gebreken van de zaak opzettelijk verzwegen of hun
afwezigheid gegarandeerd hebben. De wettelijke regelingen ter
bewijslast blijven hierdoor onaangetast.
3. Voor zover niets anders overeengekomen, verjaren
contractuele aanspraken, die voor de koper ten opzichte van
ons naar aanleiding van of in verband met de levering van de
goederen ontstaan, een jaar na levering van de goederen. Deze
termijn geldt ook voor zulke goederen, die overeenkomstig hun
gewoonlijke gebruikswijze voor een bouwwerk gebruikt worden
en hun gebrekkigheid veroorzaakt hebben, tenzij deze
gebruikswijze schriftelijk is overeengekomen. Daardoor
onaangetast blijven onze aansprakelijkheid uit opzettelijk en
grof nalatig plichtsverzuim, verwijtbaar veroorzaakte schade
van het leven, het lichaam en de gezondheid en ook de
verjaring van regresaanspraken volgens §§ 478, 479 Duits
Burgerlijk Wetboek.
XII. Btw-vrije intracommunautaire leveringen
1. In geval van btw-vrije intracommunautaire leveringen wordt
de afnemer verplicht ons het bewijs van een nietbelastingplichtige levering te attesteren, wanneer en waar de
goederen in de andere EU-lidstaat zijn aangekomen
(“Gelangensbestätigung”).
2. Indien een “Gelangensbestätigung” ook na aanmaning van de
afnemer niet aan ons wordt geretourneerd, zijn wij gerechtigd
achteraf de opeisbare Duitse btw in volledige omvang van de
afnemer eisen.
XIII. Plaats van levering, bevoegde rechter, toepasselijk recht
1. Plaats van levering voor onze leveringen is bij levering vanaf
de fabriek de leverende fabriek, bij de overige leveringen ons
magazijn. De bevoegde rechtbank is naar onze keuze de
vestigingsplaats van onze hoofdvestiging of de vestigingsplaats
van de koper.
2. Voor alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de koper geldt in
aanvulling op deze voorwaarden het Duitse niet-geünificeerde
recht in het bijzonder dat van het Duits Burgerlijk Wetboek/
Handelswetboek (BGB/HGB) De bepalingen van het VN-Verdrag
van 11 april 1980 inzake contracten aangaande de
internationale koop van goederen vinden geen toepassing.

XI. Algemene beperking van aansprakelijkheid en verjaring
1. Wegens schending van contractuele en buitencontractuele
verplichtingen, in het bijzonder wegens onmogelijkheid,
verzuim, schuld bij de contractvoorbereiding en onrechtmatig
handelen, zijn wij – ook voor onze leidinggevende werknemers
en andere personen die plaatsvervangend aan onze
verplichtingen voldoen – alleen in gevallen van opzet en grove
schuld, beperkt tot de bij het sluiten van het contract te
voorziene contracttypische schade, aansprakelijk. Voor al het
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