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Donderdag 21 maart 2013 

 

Artikel 1 -Toepasselijkheid 

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door Tech-Air Benelux BV, hierna: Tech-Air, van 

overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van zaken en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. 

 

1.2 Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden niet algemene voorwaarden 

van een wederpartij, hierna: 'Koper', ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van Tech-Air. Van 

deze laatste  voorwaarden kan niet dan schriftelijk en uitdrukkelijk voorden afgeweken. 

 

 

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst 

 

2.1 Opgave van prijzen, leveringstermijnen, voorraden en dergelijke vervat in niet tot Koper individueel gerichte 

doch  algemene aanbiedingen, zoals in catalogi, prijslijsten en ander drukwerk dan wel mondeling, zijn niet 

bindend voor Tech-Air en Koper kan zich daarop niet beroepen. 

 

2.2 Indien door Tech-Air een schriftelijke offerte is uitgebracht geldt het navolgende. Tenzij in een offerte 

uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van Tech-Air vrijblijvend. . Alle offertes zijn herroepelijk ook als 

daarin een termijn van aanvaarding is vermeld en conform afspraak is gemaakt met de koper 

 

2.3 Indien Tech-Air geen schriftelijke offerte heeft uitgebracht, bindt een opdracht tot levering Tech-Air eerst 

nadat deze door Tech-Air schriftelijk is bevestigd of nadat Tech-Air een aanvang mei de uitvoering daarvan 

heeft gemaakt 

 

 

Artikel 3 - Leveringstermijn 

 

3.1 Is koper een vooruitbetaling verschuldigd, dient hij zekerheid te stellen of voor de uitvoering benodigde 

informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in nadat de 

betaling geheel is ontvangen resp. de zekerheid is gesteld de informatie en 'of materialen geheel ter beschikking 

zijn gesteld. 

 

3.2 Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. 

 

3.3 Een overeenkomst kan door Koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden en Koper kan ter 

zake geen aanspraak maken op schadevergoeding, tenzij Tech-Air de overeenkomst ook niet of niet geheel 

uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke 

termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van Koper instandhouding van de overeenkomst in 

redelijkheid niet kan worden gevergd. 
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Artikel 4 - Levering; transport en risico-overgang 

 

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt aflevering af-magazijn van Tech-Air. Op Koper rust een 

afnameplicht. Tech-Air is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. 

 

4.2 Ingeval Koper zaken die conform de overeenkomst ter aflevering worden aangeboden om welke reden dan ook 

niet of niet-tijdig afneemt komen alle door Tech-Air in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en 

eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van Koper. 

 

4.3 Het risico ter zake van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken gaat op Koper over zodra 

het vervoer van de zaken een aanvang neemt. ook indien geen levering af-magazijn is overeengekomen. Dit 

risico blijft verder steeds bij Koper. Risico-overgang heeft eveneens plaats op het moment dat Tech-Air 

zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt doch Koper deze om welke reden dan ook niet afneemt. 

 

4.4 Indien partijen zijn overeengekomen dat Tech-Air voor het vervoer van de goederen zorg zal dragen is de 

keuze van vervoerder en vervoermiddel aan Tech-Air. Vertraging in de aflevering ten gevolge van 

tekortschieten van de door Tech-Air gekozen vervoerder resp. het vervoermiddel komt niet voor rekening 

van Tech-Air en kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. 

 

 

Artikel 5 - Koop op proef 

 

5.1 Van een koop op proef is sprake indien Tech-Air en Koper zijn overeengekomen dat de koop wordt 

gesloten onder de voorwaarde dat Koper de hem op proef geleverde zaak of zaken inderdaad wenst te kopen. 

Indien een dergelijke proeflevering is overeengekomen, is Koper gehouden de op proef geleverde zaak op zijn 

kosten voor de duur van de proeflevering te verzekeren tegen de risico's van beschadiging, service en diefstal. 

 

5.2 Koper dient binnen de conform gestelde termijn in het bijgevoegde bruikleenbewijs na aflevering van de 

op proef geleverde zaak aan Tech-Air te kennen te geven of hij de zaak wenst te kopen. Indien Koper niet  

binnen de conform gestelde termijn in het bijgevoegde bruikleenbewijs de op proef geleverde zaak of zaken 

heeft geretourneerd wordt hij geacht de zaak te hebben gekocht en wel met ingang van de dag van aflevering 

van de zaak. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Tech-Air. Indien Koper de zaak of zaken 

heeft geretourneerd zal Tech-Air Koper, mits deze onbeschadigd, geen bedrag in rekening brengen, indien 

het gaat om een verkoopbare zaak (of zaken), in de  oorspronkelijke verpakking. 

 

 

Artikel 6 - Prijzen 

 

6.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW en andere overheidsheffingen en 

exclusief kosten van vervoer, verzekering, montage en inwerkingstelling. 

 

6.2 Ingeval na totstandkoming van de overeenkomst maar voor levering van de zaak de inkoopprijs resp- 

overige kosten die direct verband houden met de overeenkomst- al dan niet ten gevolge van 

waardevermindering van de euro- stijgen, mag Tech-Air deze kostenstijging steeds doorberekenen aan Koper. 
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Artikel 7 - Betaling 

 

7.1 Tenzij anders is overeengekomen behoudt Tech-Air onverminderd het recht om vooruitbetaling of 

betaling bij aflevering te verlangen indien Tech-Air daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 30 dagen 

na datum van de betreffende factuur op een door Tech-Air aan te geven bank- of girorekening. Koper is gerechtigd 

tot het afzonderlijk factureren van deelleveringen. 

 

7.2 Koper is niet bevoegd tot opschorting van of korting op enige betaling. Verrekening door Koper met een 

tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Tech-Air uitdrukkelijk is erkend of in 

rechte onherroepelijk is vastgesteld. 

 

7.3 Bij niet-tijdige betaling zaaks Koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is 

hij over het achterstallige bedrag direct opeisbaar verschuldigd een rente van I '/x % per maand of -indien 

hoger- de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Tech-Air 

mag voorst, voor zover levering onder enige met Koper gesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, 

deze levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook 

na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is Tech-Air bevoegd de overeenkomst 

naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks 

onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

 

7.4 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten voor juridische bijstand), die 

voor Tech-Air verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens Koper, komen voor rekening van 

Koper. Koper is deze buitengerechtelijke kosten verschuldigd zodra Tech-Air thans hen heeft doen aanmanen 

wegens niet- tijdige betaling. 

 

7.5 1-hetgeen Koper uit hoofde van de overeenkomst aan Tech-Air verschuldigd is, wordt ten volle direct 

opeisbaar indien: (a) Koper surseance van betaling of zijn eigen faillissement aanvraagt resp. failliet wordt 

verklaard, (b) Koper besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming, (c) de 

vennootschap van Koper wordt ontbonden, (d) Koper meer dan tweemaal niet-tijdig heeft betaald. In de 

genoemde gevallen is Tech-Air bevoegd door een daartoe strekkende verklaring alle overeenkomsten met 

Koper met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden, wanneer Koper niet binnen 8 

kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van Tech-Air passende zekerheid voor al 

hetgeen Koper aan Tech-Air verschuldigd is en nog zal worden verstrekt. onverminderd de overige rechten van 

Tech-Air 

 

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud 

 

8.1 De eigendom van de geleverde zaken blijft bij Tech-Air totdat Koper al hetgeen hij aan Tech-Air uit 

hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, heeft voldaan. Koper is niet bevoegd de zaken te 

erkennen resp. de zaken te vervreemden, te verhuren of anderszins in gebruik te geven, tenzij dit geschiedt in de 

normale uitoefening van zijn bedrijf Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden. 

 

8.2 Tech-Air is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de haar in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig 

terug te nemen waar deze zich ook bevinden. 
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Artikel 9 - Zekerheid 

 

9.1 Tech-Air heeft te allen tijde, voor of na levering, het recht van Koper te verlangen dat deze ten genoegen 

van Tech-Air zekerheid stelt voor de voldoening aan zijn verplichtingen. Indien Koper de verlangde zekerheid 

niet stelt, is Tech-Air gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onder 

gehoudenheid van Koper tot volledige vergoeding van de door Tech-Air dientengevolge geleden schade. 

Wanneer Tech-Air zekerheidstelling verlangt wordt de leveringstermijn opgeschort totdat Koper de verlangde 

zekerheid heeft gesteld. 

 

 

Artikel 10 - Tekortkomingen; garantie 

 

10.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwgezet op eventuele tekortkomingen in hoeveelheid, 

afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te keuren en geconstateerde 

tekortkomingen binnen 8 kalenderdagen na ontdekking aan Tech-Air te melden. De melding dient schriftelijk te 

geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming. De datum van 

de factuur en het factuurnummer dienen daarbij vermeld te worden. Bovendien dient Tech-Air in de 

gelegenheid te worden gesteld de geleverde zaken in originele staat en verpakking te controleren. Een en ander 

geldt op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen die redelijkerwijs bij nauwgezette 

keuring binnen voorgestelde termijn ontdekt hadden kunnen worden. 

 

10.2 Bij de ontvangst van goederen vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in 

het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden maar binnen 6 maanden na 

uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk (onder 

vermelding van factuurdatum en -nummer) zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar wegens 

tekortschieten van Tech-Air aan haar toegerekend kunnen worden, door Tech-Air kosteloos ongedaan 

gemaakt door - naar keuze van Tech-Air- herstel en/of vervanging. 

 

10.3 Het terugzenden van afgeleverde zaken kan slechts plaatsvinden na voorafgaande toestemming van Tech-

Air en dient te geschieden volgens door Tech-Air te geven (transport-)instructies. De retourzending dient 

vergezeld te gaan van de schriftelijke melding met betrekking tot de door Koper gestelde tekortkoming. 

Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tech-Air behoeven door haar niet te 

worden aanvaard. Indien Tech-Air in een dergelijk geval teruggezonden zaken toch in ontvangst neemt, dan 

worden  de teruggezonden zaken voor rekening en risico van Koper opgeslagen en te zijner beschikking 

gehouden. Toestemming tot terugzenden resp. in ontvangst name van de zaken door Tech-Air betekent 

nimmer dat Tech-Air erkent dat de door Koper gestelde tekortkoming zich voordoet 

 

10.4 Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, 

tenzij het gaat om tekortkomingen als in lid 2 bedoeld en Tech-Air na herhaalde pogingen daartoe er niet in 

slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is Koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor 

zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 

 

10.5 Koper dient aan Tech-Air te vergoeden de kosten te gevolge van ongegronde reclames. 

 

10.6 Een beroep op enige tekortkoming geeft aan Koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. 

 

10.7 Indien Koper zonder voorafgaande toestemming van Tech-Air werkzaamheden aan de geleverde zaak 

verricht resp. doet verrichten, vervalt het recht van Koper zich op tekortkomingen in het geleverde te beroepen. 
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Artikel 11 - Overmacht 

 

11.1 Indien Tech-Air tekortschiet in de nakoming van de verplichting jegens Koper kan dat tekortschieten 

niet aan Tech-Air worden toegerekend indien haar de uitvoering van deze verplichting onmogelijk wordt 

gemaakt resp. wordt bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van 

Tech-Air is gelegen, zoals maar niet beperkt tot, tekortschieten - met name ook te late of niet levering - door 

toeleveranciers en/of transporteurs, oorlog of daarop gelijkende situaties., oproer, sabotage, boycot, staking, 

bezetting, tekort aan grondstoffen, machineschade, diefstal uit de magazijnen van Tech-Air, beschadiging of 

verlies bij of tijdens vervoer, slecht weer, brand. 

 

11.2 Indien zich een situatie als in lid I bedoeld voordoet heeft Tech-Air het recht de nakoming op te schorten 

dan wel, geheel te hare keuze, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een daartoe 

strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat zij ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden. 

 

 

Artikel 12 - Veiligheid; onderdelen en materialen 

 

12.1 In geval van reparatie resp. vervanging van onderdelen van een door Tech-Air geleverde machine of 

apparaat dient Koper slechts gebruik te maken van onderdelen die hem door Tech-Air schriftelijk zijn 

aanbevolen als geschikt voor de machine of het apparaat in kwestie. Voorts dient Koper in geval van dergelijke 

werkzaamheden de in het tweede lid van dit artikel bedoelde gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften 

in acht te nemen. Indien Koper zich niet aan zijn hiervoor omschreven verplichtingen houdt, is Tech-Air 

bevoegd Koper uit te sluiten van levering van onderdelen als bedoeld. Indien Koper de voor omschreven 

verplichtingen niet in acht heeft genomen en gebruik heeft gemaakt van andere dan de door Tech-Air als 

geschikt aanbevolen materialen en-.of onderdelen en Koper Tech-Air aansprakelijk stelt voor schade geleden 

in verband niet gebruik van een door Tech-Air geleverde machine of apparaat, dient Koper te bewijzen dat de 

oorzaak van de schade gelegen is in een gebrek in de door Tech-Air geleverde zaak en niet in het verboden 

gebruik van andere dan de door Tech-Air als geschikt aanbevolen materialen of onderdelen. 

 

12.2 Koper dient de door Tech-Air verstrekte gebruiksaanwijzingen resp. veiligheidsvoorschriften na te leven en zijn 

werknemers en andere derden die van de zaken gebruik maken, dien omtrent te informeren. Koper zal zorgdragen 

voor vertaling van de door Tech-Air verstrekte gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften opdat werknemers 

en andere derden daarvan kunnen kennisnemen, derhalve met name wanneer de door Tech-Air verstrekte tekst 

niet in het Nederlands is gesteld of deze in een taal is gesteld die betrokkene niet (goed) meester zijn. Koper 

dient voorts de door de bevoegde autoriteiten ter zake gestelde voorschriften na te leven resp. op de naleving 

daarvan toe te zien. 

 

12.3 Ingeval Koper door Tech-Air geleverde zaken door levert dient hij met zijn afnemer overeen te komen dat 

deze afnemer de in de leden I en 2 van dit artikel omschreven verplichtingen in acht zal nemen en dient Koper 

er voor zorg te dragen dat de door Tech-Air verstrekte gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften 

eveneens aan deze afnemer ter hand worden gesteld 

 

12.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 is Tech-Air nimmer aansprakelijk voor letselschade indien 

Koper in strijd heeft gehandeld met zijn hiervoor onder 12.1 en met 12.3 genoemde verplichtingen. Koper 

dient Tech-Air bovendien te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers en andere derden, in het bijzonder 

afnemers, wanneer dezen geen kennis hebben genomen van de hiervoor onder 12.1 tot en met 12.3 bedoelde 

gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. 
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Artikel 13 -Aansprakelijkheid voor schade 

Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor Tech-Air rechtens aansprakelijk kan worden gehouden 

geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen het volgende: 

 

13.1 Allen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan Koper onomstotelijk heeft aangetoond dat 

deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Tech-Air rechtens aansprakelijk kan 

worden gehouden. 

 

13.2a Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte 

schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door Koper aan derden verschuldigde schadevergoeding 

of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking. 

 

13.2b Schade die bestaat in beschadiging of verlies van een zaak komt voor vergoeding in aanmerking tot een 

bedrag van maximaal €500.000. Onder "zaak" in de zin van deze bepaling wordt niet verstaan een zaak die 

Tech-Air heeft geleverd of waaraan zij werkzaamheden heeft verricht ingevolge de overeenkomst op grond 

waarvan Koper schadevergoeding verlangt. 

Schade die verband houdt met letsel bij een persoon komt voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van 

maximaal € 1.000.000. 

 

I3.2c Onverminderd het bepaalde in 13.2a en 13.26 wordt andere schade dan in die bepalingen bedoeld 

vergoed tot maximaal 100% van de netto factuurwaarde - zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW, 

eventuele andere overheidsheffingen, kosten van eender en verzekering - van die levering waarmee de schade 

verband houdt. 

 

13.3 De onder 13.26 en 13.2e genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit de  

levering, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien. 

 

13.4 Onverminderd het in artikel 10 leden I en 2 en in de aanhef en in de vorige leden van dit artikel 

bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt en waarvan blijkt dat binnen 

12 maanden na aflevering van de desbetreffende zaak en die voorts binnen die termijn binnen 8 kalenderdagen 

na ontdekking schriftelijk aan Tech-Air gemeld is. 

 

13.5 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt Tech-Air alle gewenste medewerking 

verleend bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt 

gevorderd. Verrekening met niet door Tech-Air erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde 

schadevorderingen is niet toegestaan. 

 

13.6 Koper vrijwaart Tech-Air tegen vorderingen  welken uit hoofde ook van derden, met inbegrip van 

werknemers van Koper of van diens afnemer, die stellen schade te hebben geleden door een zaak die Tech-Air 

aan resp. vanwege Koper heeft geleverd, behoudens voor zover Koper aantoont dat Tech-Air uit hoofde van de 

overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot Koper voor die schade aansprakelijk is te 

houden en deze aan Koper heeft te vergoeden. 
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Artikel 14 - Toepasselijk recht; bevoegde rechter 

 

14.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Tech-Air en Koper is het 

Nederlandse recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake 

internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG). 

 

14.2 Van geschillen neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 

zulks onverhinderd de bevoegdheid van Tech-Air ons Koper te dagvaarden voor een andere bevoegde rechter. 

Ingeval een geschil door de Kantonrechter behoort te worden beslist gelden ter zake de wettelijke 

bevoegdheidsregels. 


