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Algemene verkoopvoorwaarden apt® Kurvers B.V. 
 
1. Afsluiting en inhoud van de overeenkomst 

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, 
overeenkomsten, hoe ook genaamd, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. 

1.2. Bedingen of afspraken waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van 
kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

1.3. Eventueel door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden 
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard. 

1.4 In geval een opdracht wordt verstrekt door afnemer zonder voorafgaande aanbieding door ons, 
komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen acht dagen na ontvangst 
schriftelijk bevestigt dan wel daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft. Indien de overeenkomst 
schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract 
door ons. 

1.5 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van apt Kurvers  binden apt 
Kurvers niet dan nadat en voor zover zij door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van apt Kurvers 
schriftelijk zijn bevestigd. 

1.6 Indien de levering in ontvangst wordt genomen, geldt dit in elk geval als instemming met deze 
voorwaarden en als orderbevestiging. Voor nevenafspraken is onze schriftelijke goedkeuring 
vereist. Mondelinge nevenafspraken zijn niet rechtsgeldig. Ook een gebruik van tijdelijke aard houdt 
geen gewoonterecht en geen wijziging van de overeenkomst in. 

1.7 apt Kurvers is niet verplicht om goederen die voor de export zijn verkocht in het binnenland af te 
leveren en om goederen die voor het binnenland zijn verkocht naar het buitenland te versturen. apt 
Kurvers heeft het recht om een exportbewijs te eisen. 

 
2. Overeenkomst over de kwaliteit van de goederen 
 
2.1 De gespecificeerde gegevens in onze aanbieding en in de orderbevestiging vormen de basis van alle 

geplaatste orders voor het produceren en leveren van een bepaald artikel.  
 

2.2 Op basis van de order van de afnemer stelt apt Kurvers bovendien een profieltekening op, waarbij 
de specificaties die in acht dienen te worden genomen en de overeengekomen afmetingen en 
toleranties worden aangegeven. Deze profieltekening wordt samen met een begeleidend formulier 
toegezonden aan de afnemer en dient medeondertekend te worden.  
 

2.3 In alle gevallen zijn de gegevens van de profieltekening voor de vervaardiging van het gereedschap 
en daarmee voor de contractueel overeengekomen specificatie van het te leveren artikel van 
doorslaggevende betekenis.  
 

2.4 Wijzigingen van deze specificatie worden alleen als overeengekomen beschouwd wanneer er een 
nieuwe profieltekening is opgesteld en gecontrasigneerd en een gewijzigde orderbevestiging is 
verzonden. Daarnaast gelden de DIN-normen die in de orderbevestiging en de profieltekening 
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worden aangegeven als overeengekomen. 
 

2.5 Bij de order van een klant wordt uitgegaan van een bepaald gewicht van de grondstof van een 
bepaalde kwaliteit. Op fysische gronden kan het volume van het materiaal bij een gelijkblijvend 
gewicht echter variëren, zodat ook de verschuldigde hoeveelheid exemplaren die van het 
overeengekomen materiaal vervaardigd wordt, binnen bepaalde grenzen kan variëren. 

 
3. Prijzen; prijsaanpassing; gereedschap 
 
3.1 Onze prijzen zijn, voor zover niets anders is overeengekomen, exclusief BTW en kosten voor het 

transport naar een andere locatie dan de plaats van productie, maar inclusief een voor het transport 
geschikte en in de markt gebruikelijke verpakking die volgens onze richtlijnen tot stand komt. De 
metaalnoteringen aan de London Metal Exchange (LME) maken deel uit van de berekening van de 
prijs.  
 

3.2 Indien de periode tussen de prijsafspraak en de levering meer dan zes weken beslaat, behouden apt 
Kurvers zich het recht voor om ingeval de aanschafkosten voor grondstoffen worden gewijzigd, de 
prijs tot de overeengekomen levertermijn overeenkomstig aan te passen.  
 

3.3 apt Kurvers heeft eveneens het recht een passende prijsverhoging door te voeren, indien zich na 
het afsluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen op het terrein van hulpstoffen, lonen, 
salarissen, vrachten of openbare belastingen of heffingen dan wel kostprijsverhogende 
overheidsmaatregelen. 
 

3.4 Op basis van de vergoeding van een deel van de kosten voor het gereedschap verkrijgt de afnemer 
geen rechten op het gereedschap. Dit blijft ons eigendom en wordt tot max. 5 jaar na het laatste 
gebruik ter beschikking gesteld. 

 
4.  Risico- en eigendomsoverdracht 
 
4.1 Het risico gaat over op de afnemer op het moment dat de goederen onze fabriek verlaten of 

wanneer op het contractueel overeengekomen tijdstip aan de afnemer wordt meegedeeld dat de 
goederen gereed zijn om te worden afgehaald. De eigendom gaat eerst over nadat overeenkomstig 
artikel  volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

 
4.2 De Afnemer is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke en door apt 

Kurvers gewenste medewerking terstond te verlenen, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen de 
verplichting tot afname van de gekochte goederen. 

 
4.3 Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien bestelde goederen aan de afnemer ter (af)levering 

zijn aangeboden doch (af)levering onmogelijk is gebleken of de afnemer geweigerd heeft de 
goederen in ontvangst te nemen. D e afnemer raakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling 
onmiddellijk in verzuim, waardoor onder meer het risico van tenietgaan en beschadiging op de 
afnemer is overgegaan. 

 
4.4 De kosten voortvloeiend uit de afnameweigering komen voor rekening en risico van de afnemer, 

zulks onverminderd onze overige rechten terzake van deze tekortkoming van de afnemer. Onder 
genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de 
ter plaatse gebruikelijke tarieven, alsmede, indien dat opportuun wordt geacht, verzekeringskosten. 
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4.5 Voor transportschade die onder onze verantwoordelijkheid valt, is apt Kurvers alleen aansprakelijk 

wanneer ons volgens voorschrift een proces-verbaal ter constatering van deze schade wordt 
overhandigd en schade aan het in opdracht van apt Kurvers verrichte transport te wijten is. Worden 
de goederen teruggenomen vanwege redenen waarvoor apt Kurvers niet verantwoordelijk zijn, dan 
draagt de afnemer alle risico’s tot het moment van binnenkomst bij ons. 

 
5. Garantie; controle van de goederen; reclame; 
 
5.1 De garantieperiode bedraagt twee jaar na de betreffende levering van de goederen.  

 
5.2 De afnemer dient op straffe van verval van zijn rechten, direct na levering de geleverde goederen te 

controleren op eventuele tekortkomingen en direct bij vaststelling van het gebrek, doch uiterlijk 
binnen een termijn van 14 dagen na aflevering bij apt Kurvers middels aangetekend schrijven te 
melden. De afnemer kan indien gewenst op onze locatie, voor eigen rekening, controleren of de 
specificatie van de goederen voldoet aan hetgeen is overeengekomen. Dit recht houdt echter geen 
beperking in van de verplichting om de goederen binnen de gestelde termijn af te nemen.  
 

5.3 Verborgen gebreken en/of expliciete afwijking van contractuele specificaties dienen binnen drie 
maanden na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt althans redelijkerwijs kunnen worden ontdekt, 
door de afnemer schriftelijk kenbaar worden gemaakt te worden. 
 

5.4 De geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen wordt geacht na het verstrijken van genoemde termijn 
van 14 dagen dan wel ingeval van de in artikel 5.3 genoemde gevallen te zijn goedgekeurd en onze 
aansprakelijkheid is daarvoor en daardoor volledig vervallen, tenzij eerst door of bij de verwerking 
het gebrek kan worden geconstateerd. 
 

5.5 Aanvaarding door de afnemer zal, conform het voorgaande elke vordering van de afnemer terzake 
van een tekortkoming in de prestatie van de apt Kurvers uitsluiten. 
 

5.6 Geringe en/ of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat e.d. 
kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren. 
 

5.7 Indien de voornoemde termijn zonder klacht(en) over eventuele gebreken die zijn geconstateerd of 
geconstateerd hadden kunnen worden, welke schriftelijk bij ons moeten worden ingediend en door 
ons moeten zijn ontvangen, is verstreken, wordt het goed geacht te zijn aanvaard en heeft de 
afnemer afstand gedaan van alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van de wet en 
overeenkomst toekwamen. 
 

5.8 Indien de reclame gegrond is, wordt door ons kosteloos en franco in een toegestane vorm achteraf 
aan de voorwaarden voldaan, op een wijze naar onze keuze. Het achteraf voldoen aan de 
voorwaarden geldt pas als mislukt en als een tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen 
nadat hiertoe tweemaal zonder succes een poging tot herstel is gedaan.  
 

5.9 Vervolgwerkzaamheden van de afnemer, zoals nabewerkingen, lonen, sorteer- en opslagkosten, 
komen in geen geval voor vergoeding in aanmerking. De levering van nieuwe goederen kan 
afhankelijk worden gemaakt van de eerdere teruggave, op onze kosten, van de gereclameerde 
goederen.  
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5.10 Op grond van gebrekkige deelleveringen kunnen geen rechten ten aanzien van de overige 
deelleveringen worden ontleend. Er kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van 
vervolgleveringen vanwege gebreken die de afnemer ten tijde van de verzending op basis van al 
eerder ontvangen deelleveringen bekend zijn of bekend zouden moeten zijn en waarvan apt 
Kurvers, in strijd met de vereiste zorgvuldigheid, niet binnen een passende termijn op de hoogte 
zijn gesteld.  
 

5.11 Zolang de afnemer ten aanzien van niet onbelangrijke verplichtingen in gebreke blijft, kan door ons 
worden geweigerd gebreken te herstellen of tot vervangende levering over te gaan. 
 

5.12 Indien apt Kurvers  ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/goederen vervangt, 
worden de vervangen goederen of onderdelen haar eigendom. 
 

5.13 Het beweerdelijk niet-nakomen door apt Kurvers van haar garantieverplichtingen ontslaat afnemer 
niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met apt Kurvers gesloten 
overeenkomst, noch geeft zulks hem het recht gebruik te maken van enig opschortingsrecht. 
 

5.14 Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na de datum van verzending der facturen 
schriftelijk te worden ingediend. 
 

5.15 Het indienen van een reclame ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte 
van ons. 
 

5.16 Aan de wijze waarop monsters of modellen zijn uitgevoerd kunnen geen rechten worden ontleend. 
Evenmin ook aan catalogi, foto's, afbeeldingen e.d. 

 
6. Lever-, afname- en afroeptermijnen 
 
6.1 Leveringstermijnen gelden voor het tijdstip van de transportverzending af fabriek.  

 
6.2 Er zal worden voorzien in een passende verlengingstermijn wanneer de afnemer zijn verplichtingen 

niet nakomt, of wanneer de verrichtingen uit hoofde van de overeenkomst als gevolg van 
onvoorziene gebeurtenissen, of van gebeurtenissen waarvoor apt Kurvers niet aansprakelijk is, in 
onze fabriek, bij een toeleverancier, een transportonderneming of op een andere locatie vertraging 
oplopen. apt Kurvers behoudt zich het recht voor zelf ruw metaal te leveren. 
 

6.3 Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, doch gelden als indicatie. Bij 
overschrijding van de opgegeven termijn zal apt Kurvers eerst in verzuim geraken na schriftelijke 
ingebrekestelling. 
 

6.4 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende 
omstandigheden en op tijdige levering van de aan apt Kurvers geleverde goederen.  Indien buiten 
de schuld van de apt Kurvers vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van omstandigheden, 
niet tijdige levering van bestelde goederen en het niet voldoen door  de afnemer aan enige uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking betreffende de 
uitvoering, wordt de levertijd voor zover nodig met de tijd van vertraging verlengd. 
 

6.5 Overschrijding van de levertijd geeft  de afnemer niet het recht de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, behoudens ingeval van grove schuld of opzet aan de zijde van apt 
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Kurvers. 
 

6.6 Aanspraken op schadeloosstelling wegens het niet nakomen van verplichtingen of wegens 
vertraging zijn in zoverre uitgesloten. Duurt de belemmering langer dan een maand of is er sprake 
van bedrijfssluiting bij ons of onze toeleveranciers, of van een situatie van overmacht, dan heeft apt 
Kurvers het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst. 
 

6.7 In zoverre dit niet uitdrukkelijk is uitgesloten, heeft apt Kurvers het recht deelleveringen uit te 
voeren, indien deze voor de afnemer niet onredelijk zijn. Afroepen en specificaties van 
afzonderlijke deelleveringen dienen zo mogelijk in gelijkmatige periodes en hoeveelheden, en op 
tijd, te worden ingediend, zodat het mogelijk is de goederen volgens de regels en binnen de 
contractueel overeengekomen termijnen te produceren en te leveren. 

 
6.8 Blijven afroepen en specificaties zoals contractueel overeengekomen of op opeenvolgende 

afroeptijdstippen ondanks schriftelijke aanmaningen achterwege, dan kan apt Kurvers na afloop 
van drie maanden de hoeveelheden en tijdstippen van de deelleveringen binnen een passende 
periode ook zelf vaststellen, waarbij wettelijke schadeloosstellings- en annuleringsrechten 
onverminderd van kracht blijven. 
 

6.9 Het goed geldt als geleverd op moment van aflevering dan wel - indien een controle ex artikel 4 is 
overeengekomen - na acceptatie door de afnemer.  
 

6.10 Ingeval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het 
goed niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het goed ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te 
zijn geaccepteerd. apt Kurvers zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen 

 
7. Inbreuk op de rechten van derden 

7.1 In geval een order uitgevoerd moet worden naar ontwerpen, tekeningen, monsters  of andere 
aanwijzingen van afnemer, garandeert deze dat daardoor geen inbreuk op intellectuele- of 
industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden wordt gemaakt. 

7.2 Vinden er leveringen plaats op basis van tekeningen, monsters of andere informatie van de afnemer 
en wordt hiermee inbreuk gemaakt op patent-, merken-, ontwerp- of overige rechten van derden, 
dan is de afnemer jegens apt Kurvers aansprakelijk voor de schade en gederfde winst die als gevolg 
hiervan ontstaan. apt Kurvers is niet verplicht na te gaan of er sprake is van eventuele 
vrijwaringsrechten van derden. 

7.3 Afnemer vrijwaart apt Kurvers voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun 
intellectuele of industriële eigendomsrechten of andere rechten, al dan niet strekkende tot 
schadevergoeding. 

 
8. Aansprakelijkheid 
 
8.1 De aansprakelijkheid van apt Kurvers is in principe beperkt tot nakoming van de in artikel 5 

omschreven garantieverplichtingen, met inachtneming van het hiernavolgende. In het geval van 
schending van contractuele garanties blijft de omvang van de aansprakelijkheid echter beperkt tot 
de vergoeding van de voor de overeenkomst kenmerkende, voorziene schade.  
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8.2 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van apt Kurvers is elke aansprakelijkheid van apt 
Kurvers voor directe danwel indirecte schade uitgesloten, waaronder, zijnde van een limitatieve 
opsomming geen sprake, in elk geval wordt begrepen: bedrijfsschade, alsmede schade als gevolg 
van aansprakelijkheid jegens derden. 
 

8.3 apt Kurvers is niet aansprakelijk voor: 
- schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van 

door of vanwege afnemer verstrekte gegevens; 
- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde 

grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen, etc. 
 
8.4 Afnemer is verplicht apt Kurvers vrijwaren alsmede haar schadeloos te stellen terzake alle 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van apt Kurvers 
in deze overeenkomst in de verhouding met afnemer is uitgesloten.  

 
9. Eigendomsvoorbehoud 

9.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op afnemer over wanneer al hetgeen door de 
afnemer aan apt Kurvers uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip 
van rente en kosten, volledig aan apt Kurvers is voldaan. 

9.2 Tot het tijdstip van volledige betaling is afnemer niet bevoegd de zaken dan wel de vervangende 
zaken, zoals hierna is bepaald, aan derden in gebruik te geven, te verhuren, te verpanden, in 
eigendom over te dragen of anderszins te vervreemden of te bezwaren. In het kader van zijn 
normale bedrijfsuitoefening is afnemer wel gerechtigd de zaken conform hun bestemming aan 
derden te verkopen en te leveren. 

9.3 apt Kurvers is bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tot zich te nemen 
indien afnemer niet, niet volledig en/ of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens apt Kurvers heeft 
voldaan of indien gegronde vrees bestaat om aan te nemen dat afnemer niet, niet volledig en/ of 
niet tijdig  aan zijn verplichtingen jegens apt Kurvers zal kunnen voldoen. De afnemer verleent ons 
hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te 
betreden. 

9.4 Afnemer is verplicht de zaken deugdelijk te verzekeren, in ieder geval tegen risico's van diefstal, 
beschadiging en tenietgaan. Het is de afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn 
verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als 
zekerheid (in de ruimste zin des woords) voor derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van 
schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betreffende 
goederen. De afnemer zal op eerste verzoek van apt Kurvers alle door apt Kurvers gewenste 
medewerking verlenen opdat zodanige uitkeringen aan ons worden betaald of op zodanige uitkering 
zekerheid - onder meer in de vorm van een pandrecht - te onzen behoeve te vestigen. 

9.5 Ingeval de goederen in verband staan met andere goederen of worden verwerkt – waarbij de 
verwerking in alle gevallen voor ons wordt uitgevoerd – zal afnemer aan apt Kurvers deugdelijke 
zekerheid in de vorm van een pandrecht op de bewerkte of verwerkte zaak verschaffen. Indien en 
voor zover de waarde daarvan minder bedraagt dan de geleverde goederen, dan zal aan apt Kurvers 
voor het verschil eenzelfde pandrecht op andere goederen van afnemer worden verschaft. 
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9.6 Indien er door derden afbreuk wordt gedaan op onze rechten, zoals bijv. door verpanding, dan 
dient de afnemer ons dit onverwijld mee te delen. Hierbij draagt hij alle kosten die voor ons door 
de informatie zijn ontstaan.  

9.7 De afnemer draagt reeds nu de vorderingen jegens derden op ons over die zijn ontstaan door de 
verkoop van geleverde (bewerkte of verwerkte) goederen. Op eerste verzoek van apt Kurvers is 
afnemer ingeval van betalingsverzuim verplicht informatie te verstrekken over de cessie aan derden 
en ons de documenten te overhandigen die vereist zijn om onze rechten jegens beslag onder een 
derde te claimen en de noodzakelijke informatie te verstrekken. Tot de herroeping heeft de afnemer 
het recht en de plicht de op ons overgedragen vorderingen te innen. Deze inningsmachtiging 
vervalt ook zonder uitdrukkelijke herroeping, wanneer de afnemer zijn betalingen staakt.  

9.8 De zekerheden die ons toekomen dienen alleen ter dekking van onze vorderingen. Indien de 
waarde van de zekerheden die ons toekomen meer dan 25% bedraagt dan de vorderingen, is apt 
Kurvers, indien de afnemer daarom vraagt, verplicht om de zekerheden die dit bedrag overstijgen 
naar eigen keuze vrij te geven. 

9.9 Betaalt de afnemer niet op het moment dat de betaling opeisbaar is, dan heeft apt Kurvers het recht 
om, na vaststelling van een gepaste uiterste termijn, de overeenkomst te ontbinden, om 
overgedragen vorderingen te doen gelden of de afgifte van de geleverde of verpande goederen op te 
eisen en dit te allen tijde bij de afnemer te betrekken of te laten betrekken. De afnemer staat ons 
eveneens uitdrukkelijk toe om met het oog op het afhalen van deze goederen zijn opslagruimtes te 
betreden. De afnemer heeft dan geen recht meer op het bezit van de goederen.  

9.10 De afnemer dient ons alle kosten te vergoeden die ontstaan door het wederom in bezit nemen van 
het afgescheiden vermogen, evenals de daarnaast ontstane schade. 

 
10. Betalingsvoorwaarden, schadeloosstelling 
 
10.1 Voor zover geen afwijkende betalingsafspraken zijn gemaakt, zijn onze rekeningen onmiddellijk 

opeisbaar en dienen binnen 30 dagen zonder aftrek te worden voldaan. 
 

10.2 Verrekening, inhouding, korting of opschorting van de betalingsverplichting is niet toegestaan, 
tenzij apt Kurvers de tegenvordering onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig schriftelijk heeft erkend.  
 

10.3 Betaling dient plaats te vinden ten kantore van ons of op een door ons aan te wijzen rekening in 
Nederland in Euro, tenzij wij schriftelijk hebben medegedeeld dat betaling in een andere valuta 
dient plaats te vinden. 
 

10.4 Door overschrijding van de door apt Kurvers bedongen betalingstermijn, is de afnemer van 
rechtswege in verzuim en heeft Kurvers zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer vanaf de 
vervaldag van de factuur een rente in rekening te brengen van 1% per maand, onverminderd de ons 
verder toekomende rechten. 
 

10.5 Alle door apt Kurvers te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten teneinde nakoming van 
de verplichting van de afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van de afnemer. Deze kosten 
worden tenminste vastgesteld op 15% van het verschuldigde, één en ander onverminderd ons recht 
om de hogere werkelijke schade te vorderen. 
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10.6 Indien apt Kurvers van een van onze afnemers schadeloosstelling wegens het niet nakomen van 
verplichtingen eisen, zijn apt Kurvers gerechtigd om in plaats van de daadwerkelijk ontstane schade, 
zonder schadebewijs, als schadeloosstelling 10% van de vergoeding te eisen die ons bij de 
uitvoering van de overeenkomst toegekomen zou zijn.  
 

10.7 Het is de afnemer toegestaan te bewijzen dat er geen schade of een schade van een aanzienlijk 
kleinere omvang is ontstaan.  
 

10.8 apt Kurvers behoudt zich het recht voor een documentair krediet dan wel een andere deugdelijke 
vorm van (betalings)-garantie of, ook ingeval van uitstaande facturen, van de afnemer zekerheid te 
eisen, een en ander uitsluitend te onzer beoordeling. 
 

10.9 Wissels worden alleen conform eerdere overeenkomsten en ter schulddelging, en onder 
voorbehoud van de mogelijkheid van verdiscontering, geaccepteerd.  
 

10.10 Vindt de betaling plaats in wissels, cheques of andere overschrijvingspapieren, dan draagt de 
afnemer, indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, de kosten van de verdiscontering en de 
inning. 
 

10.11 Wanneer de afnemer meer dan twee maanden betalingsachterstand heeft met betrekking tot een 
aanzienlijk deel van onze vorderingen, zijn al onze openstaande vorderingen, zonder inachtneming 
van ingenomen wissels, onmiddellijk contant opeisbaar.  
 

10.12 De afnemer mag de zaken die ons exclusief eigendom zijn niet meer verkopen en dient deze 
desgevraagd aan ons af te geven. Zakelijke rechten van derden worden niet aangetast door deze 
afgifte. De afnemer dient contante betalingen ten aanzien van aan ons overgedragen vorderingen in 
afzonderlijke bewaring te nemen en deze onverwijld aan ons door te geven resp. de evenredige 
bedragen uit postcheque- en banksaldi aan ons af te dragen. 

 

11. Opschorting en ontbinding 

11.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is apt 
Kurvers gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor 
ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is apt 
Kurvers bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht voor uitvoering dan wel voor gehele of 
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 

11.2 Ingeval van opschorting en van ontbinding krachtens lid 1 is apt Kurvers gerechtigd terstond 
betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in 
bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks 
voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. Ingeval van ontbinding 
krachtens lid 1 is afnemer gehouden om na betaling van de bovengenoemde vergoeding de zaken 
tot zich te nemen, bij gebreke waarvan apt Kurvers bevoegd is deze zaken voor rekening en risico 
van afnemer op te slaan dan wel te verkopen. 

11.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de 
verbintenis van apt Kurvers geheel of gedeeltelijk verhinderen, die niet aan apt Kurvers zijn toe te 
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rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen werkstakingen, brand en andere storingen in 
het bedrijf van apt Kurvers alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de 
wil van apt Kurvers afhankelijk is zoals niet of niet tijdige levering van tijdig en op juiste wijze 
bestelde zaken of diensten. 

11.4 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig dan wel indien gegronde vrees bestaat dat 
afnemer niet in staat is of zal zijn enige verplichting , welke voor hem uit de overeenkomst 
voortvloeit, nakomt, alsmede in geval van (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surséance 
van betaling, onder curatelestelling van de afnemer of stillegging, ontbinding of liquidatie van diens 
onderneming dan wel een overeenkomstige maatregel naar buitenlands recht, is de afnemer van 
rechtswege en onmiddellijk in verzuim en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige 
verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst door ons op te 
schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons 
toekomende te vorderen. 

11.5 Onder dezelfde voorwaarden heeft apt Kurvers te allen tijde het recht het magazijn van de afnemer 
te bezichtigen, om de aan ons behorende goederen dan wel verpande goederen door middel van 
executie onder aftrek van de gebruiksvergoeding te verwijderen en op kosten van de afnemer veilig 
te stellen op een wijze die ons geschikt lijkt en om de wederverkoop van  aan ons toebehorende dan 
wel verpande goederen te verbieden. 

11.6 Daarnaast zijn apt Kurvers in dergelijke gevallen gerechtigd de goederen zo goed mogelijk en  met 
veiligstelling van onze belangen ten nutte te maken, zonder dat hierbij de voorschriften inzake 
exploitatie van verpande goederen in acht dienen te worden genomen. 

11.7 Daarnaast zijn apt Kurvers in dergelijke gevallen gerechtigd de goederen zo goed mogelijk en met 
veiligstelling van onze belangen ten nutte te maken, zonder dat hierbij de voorschriften inzake 
exploitatie van verpande goederen in acht dienen te worden genomen. 

11.8  Ingeval van opschorting krachtens lid 4 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, 
onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door de apt 
Kurvers bespaarde kosten, en is apt Kurvers bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst 
door hem gereserveerde in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, 
onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de afnemer te doen opslaan. Ingeval van 
ontbinding krachtens lid 4 wordt de overeengekomen prijs  - zo geen voorafgaande opschorting 
heeft plaatsgevonden  - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van 
de ten gevolge van de ontbinding door de apt Kurvers bespaarde kosten, en is de afnemer 
gehouden het vooromschreven bedrag te betalen en daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij 
gebreke waarvan de apt Kurvers bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de afnemer te 
doen opslaan dan wel te verkopen. 

 
12. Algemeen 

12.1 Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop 
deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van apt Kurvers. 
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12.2 Artikelaanduidingen in de tussen partijen gesloten overeenkomst en de onderhavige algemene 
voorwaarden zijn slechts opgenomen voor referentie-doeleinden en zullen op geen enkele wijze de 
inhoud of uitleg van deze voorwaarden bepalen, beperken of uitbreiden. Zij maken geen onderdeel 
uit van deze voorwaarden voor welk doel dan ook. 

12.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of 
daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de 
nietige bepaling, danwel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, met elkander 
te raden gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking 
van de desbetreffende bepaling. 

12.4 Alle geschillen uit of naar aanleiding van de door apt Kurvers uitgebrachte offertes en/of 
aanbiedingen en/of met apt Kurvers gesloten overeenkomsten, worden in eerste instantie 
uitsluitend beslist door de arrondissementsrechtbank te Roermond, behoudens de bevoegdheid in 
Kantongerechtzaken. 

12.5 Alle geschillen tussen partijen betreffende intellectuele eigendomsrechten worden in eerste instantie 
uitsluitend beslist door de arrondissementsrechtbank te Den Haag, behoudens de bevoegdheid in 
Kantongerechtszaken. 

12.6 Op al onze aanbiedingen, offertes, deze Algemene Verkoopvoorwaarden, overeenkomsten en alle 
daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 - en eventuele andere internationale 
koopverdragen - is uitgesloten. 

 
 


