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Geldigheid / Offertes
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden voor alle – ook toekomstige – handelsbetrekkingen van
een onderneming van de Wuppermann-groep ("Verkoper") met vennootschappen (“Unternehmer”),
publiekrechtelijke rechtspersonen en zelfstandige bestuursorganen ("Koper"). De inkoopvoorwaarden
van Koper zijn niet van toepassing.
De offertes van Verkoper zijn vrijblijvend en niet-bindend. Pas het bestellen van de goederen door
Koper geldt als aanbod. Verkoper kan dit aanbod binnen twee weken na binnenkomst bij hem
aanvaarden. De aanvaarding geschiedt óf schriftelijk of in tekstvorm (bijv. door orderbevestiging) óf
door levering van de goederen aan Koper. Voor de inhoud van het contract, in het bijzonder voor de
omvang van de prestaties, is uitsluitend de orderbevestiging van Verkoper beslissend.
Met betrekking tot de mededelingen van Verkoper ten aanzien van het voorwerp van de levering of
prestatie (bijv. gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties, technische
gegevens of productbenamingen) alsmede de weergave ervan (bijv. tekeningen en afbeeldingen)
behoudt Verkoper zich veranderingen voor, voor zover het voorwerp van de levering daardoor niet
wezenlijk wordt veranderd of zijn kwaliteit verbeterd en de veranderingen of afwijkingen voor Koper
redelijk zijn.
Prijzen en leveringscondities
Voor zover niet anders overeengekomen, gelden de prijzen en voorwaarden van de bij het afsluiten
van het contract geldige prijslijst van Verkoper, vermeerderd met de op dat tijdstip geldige
omzetbelasting. De levering vindt plaats "EXW leverende fabriek" (Incoterms 2010). Eventueel
verschuldigde bijkomende kosten zoals montage, inbedrijfstelling, transport en verpakking, bij
exportleveringen invoerrechten alsmede leges en andere openbare heffingen van overheidszijde zijn
ten laste van Koper. Transport- en alle overige verpakkingen in overeenstemming met de
verpakkingsverordening neemt Verkoper niet terug, zij worden eigendom van Koper.
Als langer dan vier weken na het afsluiten van het contract heffingen of andere door Verkoper niet te
beïnvloeden vreemde kosten, die in de overeengekomen prijs zijn vervat, veranderen, of als deze
nieuw ontstaan, is Verkoper in de betreffende omvang tot een prijswijziging gerechtigd.

III. Betaling en verrekening
1.
Als er niets anders is overeengekomen of in de facturen vermeld, dient de koopprijs direct na levering
zonder aftrek van korting te worden betaald en wel op zodanige wijze dat Verkoper op de vervaldatum
over het bedrag kan beschikken. De kosten van het betalingsverkeer gaan ten laste van Koper. Bij
uitblijven van betaling binnen 14 dagen na aflevering en facturering is Koper zonder ingebrekestelling
in verzuim (“Verzug”). Verkoper kan bij uitblijven van betaling zijn eigen contractuele verplichtingen
opschorten (“zurückbehalten”) ongeacht de overige rechten tot schadevergoeding. Koper heeft slechts
in zoverre recht op retentie (“Zurückbehaltungsrecht”) en verrekening (“Aufrechnungsrecht”) als zijn
tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.
2.
Bij overschrijding van de betalingstermijn of bij achterstalligheid is rente ter hoogte van 9 procent
boven de basisrentevoet van de ECB verschuldigd, tenzij hogere rentevoeten zijn overeengekomen.
Het indienen van verdere schadeclaims wegens verlate betaling blijft voorbehouden.
3.
Bij verzuim van betaling van een niet onaanzienlijk bedrag door Koper of als Koper een wissel op de
vervaldatum niet inlost dan wel er andere omstandigheden optreden die een aanzienlijke
verslechtering van de solventie van Koper na het afsluiten van het contract doen vermoeden en die de
betalingsclaim in gevaar brengen, heeft Verkoper het recht alle niet opeisbare vorderingen uit het
contract met Koper opeisbaar te maken, alsmede voor nog te verrichten leveringen en diensten uit
hoofde van het contract een zekerheid of vooruitbetaling te eisen, tenzij Koper voldoende borg stelt.
4.
Een overeengekomen korting heeft steeds betrekking op de factuurwaarde exclusief vracht en
veronderstelt de volledige vereffening van alle openstaande verplichtingen van Koper op het tijdstip
van de kortingverlening.
5.
Bij leveringen die conform afspraken of vanwege de aard van de zaak in gedeeltelijke leveringen
plaatsvinden, is Verkoper gerechtigd voor elke gedeeltelijke levering een aanbetaling in verhouding
tot het gehele omvang te eisen.
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Uitvoering van de leveringen, levertermijnen
Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn vermeldingen van levertijden nietbindend.
Levertijden beginnen op de datum van orderbevestiging en gelden onder voorwaarde van tijdige
opheldering van alle details van de order en tijdige voldoening aan alle verplichtingen door Koper,
zoals bijv. levering van alle officiële documenten, beschikbaarstelling van letters of credit en garanties
of uitvoering van aanbetalingen. Als dit niet het geval is, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.
Dit geldt niet voor zover Verkoper verantwoordelijk is voor de vertraging.
Voor de naleving van levertermijnen is het tijdstip van verzenden af fabriek of magazijn bepalend. Zij
gelden met berichtgeving van de verzendingsgereedheid als nageleefd wanneer de goederen zonder
schuld van Verkoper niet tijdig kunnen worden verzonden.
Ingeval van overmacht en andere onvoorziene buitengewone omstandigheden – bijv. bij
bedrijfsstoringen, staking, buitensluiting, gebrek aan transportmiddelen, ingrepen van overheidszijde,
problemen bij de energieverzorging, gebrekkige of verlate eigen aanlevering enz. worden
overeengekomen levertijden in gepaste omvang verlengd, voor zover Verkoper niet verantwoordelijk
is voor het optreden van deze omstandigheden. Wanneer wegens voornoemde omstandigheden de
prestatie onmogelijk wordt of niet langer gevergd kan worden, wordt Verkoper uit zijn
prestatieverplichting ontslagen.
Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan wanneer de gedeeltelijke levering voor Koper in het kader
van het contractuele bestemmingsdoel mogelijk is, de levering van de resterende bestelde goederen
gewaarborgd is en voor Koper hierdoor geen aanzienlijke extra moeite noch extra kosten ontstaan.
Als Koper in gebreke blijft met de acceptatie (“Annahmeverzug”) of doelbewust andere verplichtingen
tot samenwerking niet nakomt, is Verkoper, ongeacht diens aanspraak op verdergaande rechten,
gerechtigd van het contract af te zien en/of wegens wanprestatie een vaste schadevergoeding ter
hoogte van 1% per voltooide week van het verzuim, ten hoogste echter 5% van de contractsom te
claimen. Aan beide partijen blijft het bewijs van een hogere of lagere schade voorbehouden.
Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper (goederen onder voorbehoud van
eigendomsvoorbehoud) totdat alle vorderingen die verkoper heeft of zal verkrijgen, in het kader van
de zakelijke relatie, volledig zijn betaald (uitgebreid eigendomsvoorbehoud).
Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op eigen kosten zorgvuldig te
bewaren, in stand te houden en te repareren en tegen brand, waterschade, inbraak en diefstal te
verzekeren.
Be- en verwerking (“Be- und Verarbeitung”) van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
gebeurt voor Verkoper als fabrikant in de zin van § 950 BGB zonder voor hem verplichtingen in het
leven te roepen. De be- en verwerkte goederen gelden als onder eigendomsvoorbehoud geleverde
goederen in de zin van alinea. V.1. Bij verwerking, samenstelling (“Verbindung”) en vermenging
(“Vermischung”) van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere goederen door
Koper heeft Verkoper recht op evenredig mede-eigendom aan de nieuwe zaak pro rato van de
factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in vergelijking tot de
factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. Wanneer de eigendom door samenstelling of
vermenging komt te vervallen, draagt Koper aan Verkoper thans reeds de hem toekomende
eigendomsrechten over aan de nieuwe zaak in de omvang van de factuurwaarde van de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en bewaart ze kosteloos voor Verkoper. Deze medeeigendomsrechten gelden als onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in de zin van alinea
V.1.
Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen alleen in het gewone handelsverkeer
tegen zijn normale handelsvoorwaarden en zolang hij niet in gebreke is vervreemden, op voorwaarde
dat de vorderingen uit de wederverkoop volgens nummers 5 t/m 7 op Verkoper overgaan. Koper is
niet gerechtigd om op een andere wijze over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te
beschikken.
De vorderingen van Koper die uit hoofde van de doorverkoop of een andere rechtsgrond (in het
bijzonder eigendomsoverdracht op de eindklant, verzekeringsaanspraken, onrechtmatige daad, etc)
met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verkrijgt draagt Koper reeds
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nu als zekerheid in volledige omvang aan Verkoper over. De overdracht wordt door Verkoper
aanvaard. Bij de vervreemding van goederen waarop volgens alinea V. 2. Verkoper mede-eigendom
heeft, wordt aan hem een met zijn mede-eigendom overeenkomend gedeelte afgestaan.
Koper is gerechtigd vorderingen uit de doorverkoop te incasseren. Deze incassobevoegdheid komt te
vervallen ingeval van herroeping door Verkoper. Van het herroepingsrecht zal Verkoper slechts dan
gebruik maken als hij kennis krijgt van omstandigheden waaruit een wezenlijke verslechtering van de
solventie van Koper blijkt die de betalingsaanspraak in gevaar kan brengen. Voor zover Koper zich in
strijd met het contract gedraagt – in het bijzonder voor zover hij met de betaling van een
vergoedingsvordering in gebreke is geraakt –, kan Verkoper van hem eisen de overdracht openbaar te
maken en hem de voor het incasseren van de vordering vereiste informatie en documentatie ter
beschikking te stellen.
Van een beslaglegging of andere aantasting van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
door derden dient Koper Verkoper onverwijld in kennis te stellen. Koper draagt alle kosten, die voor
de opheffing van de beslaglegging of voor het terugtransport van de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen moeten worden gemaakt, voor zover zij niet door derden worden vergoed.
Kwaliteiten, afmetingen en gewichten
Kwaliteiten en afmetingen worden, voor zover niets anders is overeengekomen, bepaald volgens de
bij het afsluiten van het contract geldende DIN-/EN-normen resp. Materiaalbladen. Bij gebrek daaraan
volgens handelsgebruiken. Laser- en stansdelen worden vervaardigd conform DIN 6930, afmetingen
zonder opgave van tolerantie conform DIN 6930 m. Overige technische gegevens betreffende
lasersnijvlakken, poederfabrikant, verpakking etc. worden met de koper besproken nadat de bestelling
is geplaatst en door de verkoper is bevestigd in de orderbevestiging conform alinea I.2.
Voor de gewichten is de door Verkoper of diens toeleverancier uitgevoerde weging bepalend. Het
gewicht wordt door het overleggen van het weegbriefje aangetoond. Voor zover geoorloofd, kunnen
gewichten zonder wegen volgens DIN worden bepaald. In de expeditie-aankondiging vermelde
aantallen goederen zijn bij naar gewicht berekende goederen niet-bindend. Voor zover het niet
gebruikelijk is een afzonderlijke weging uit te voeren, geldt in het betreffende geval het totale gewicht
van de zending. Verschillen met de berekende afzonderlijke gewichten worden evenredig over de
zending verdeeld.

VII. Levering
1.
Contractueel voor verzending gereed gemelde goederen moeten onverwijld worden opgevraagd; in het
andere geval is Verkoper gerechtigd ze na aanmaning op kosten en risico van Koper te verzenden of
naar eigen goeddunken op kosten en risico van Koper op te slaan en deze kosten op Koper te verhalen.
2.
Als het transport op de voorziene wijze of naar de voorziene plaats in de voorziene tijd onmogelijk
wordt zonder dat dit Verkoper is aan te rekenen, is hij gerechtigd de goederen op andere wijze dan wel
naar een andere plaats te leveren, voor zover dit van Koper gevergd kan worden. De ontstaande extra
kosten gaan ten laste van Koper. Koper krijgt tevoren gelegenheid tot stellingname.
3.
Leveringen met in de handel gebruikelijke afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid zijn
geoorloofd.
4.
Bij contracten met doorlopende leveringen dient Koper call-off orders en soortindelingen voor
ongeveer gelijke maandelijkse hoeveelheden op te geven; anders is Verkoper gerechtigd de levering
naar redelijk goeddunken en in redelijkheid rekening houdend met de belangen van Koper uit te
voeren. Als de afzonderlijke call-off orders de totale contractuele hoeveelheid te boven gaan, mag
Verkoper de extra hoeveelheid leveren, is hiertoe echter niet verplicht. Hij mag de extra hoeveelheid
tegen de bij call-off resp. bij levering geldende catalogusprijzen berekenen.
VIII. Aansprakelijkheid voor gebreken van de goederen
1.
Bij levering van gebrekkige goederen, geschiedt rectificatie (“Nacherfüllung”) naar keuze door
Verkoper door het opheffen van het gebrek of door levering van een goed dat geen gebreken vertoont.
2.
De voor de rectificatie vereiste kosten, in het bijzonder transport-, arbeids- en materiaalkosten, gaan
ten laste van Verkoper. Kosten die ontstaan doordat de verkochte goederen naar een andere plaats dan
de overeengekomen plaats van vervulling zijn gebracht, worden niet door Verkoper overgenomen,
tenzij dit contractueel overeengekomen is.
3.
Verkoper is gerechtigd de verschuldige rectificatie afhankelijk te maken van betaling van de
verschuldigde koopsom door Koper. Koper is echter gerechtigd een in verhouding tot het gebrek
redelijk gedeelte van de koopsom in te houden.
4.
Als Koper Verkoper niet onverwijld de gelegenheid geeft zich van het gebrek aan de goederen te
overtuigen, in het bijzonder wanneer hij op verzoek en na het verstrijken van een redelijke termijn de
betreffende goederen of monsters daarvan niet ter beschikking stelt, geraakt Verkoper met de
rectificatie niet in gebreke. Als de rectificatie om redenen die aan Koper te wijten zijn, in het
bijzonder door maatregelen in eigen regie, wordt verijdeld, komen alle rechten vanwege het gebrek
aan de goederen te vervallen.
5.
Bij goederen die als gedeclasseerd materiaal verkocht zijn – bijv. zogeheten IIa-materiaal – heeft
Koper met betrekking tot de aangegeven gebreken en zulke waarmee hij gewoonlijk rekening dient te
houden, geen rechten wegens gebreken aan de goederen.
6.
Als het gebrek terug te voeren is op een gebrekkig product van een derde, is Verkoper gerechtigd zijn
garantie-aanspraken tegen zijn toeleverancier aan Koper over te dragen. In dat geval kan Koper enkel
aanspraak maken op de garantie (“Gewährleistung”), indien Verkoper hierop aanspraak heeft gemaakt
jegens de derde.
7.
De verjaringstermijn voor vorderingen uit hoofde van gebreken bedraagt volgens § 438 lid 1 nr. 3
BGB – behalve in geval van bedrog en onder voorbehoud van alinea IX.4. – een jaar vanaf de levering
of, voor zover acceptatie vereist is, vanaf de acceptatie.
Algemene aansprakelijkheidsbeperking
1.
De verkoper – en eveneens zijn leidinggevende werknemers en overige aangestelde – is aansprakelijk
voor het niet nakomen van contractuele en niet-contractuele verplichtingen ten opzichte van de koper
in het geval van opzet en grove nalatigheid.
2.
De verkoper is ook aansprakelijk wanneer hem slechts minimale nalatigheid kan worden verweten
voor schade door het niet nakomen van wezenlijke contractuele verplichtingen (“, d.w.z. contractuele
verplichtingen die het karakter van de overeenkomst bepalen en die de correcte uitvoering daarvan
mogelijk maken en waarvan de contractpartner er regelmatig op vertrouwt en mag vertrouwen dat ze
worden nagekomen.
3.
In het geval dat de verkoper in de gevallen van de artikelen IX.1 en IX.2 geen opzettelijk handelen
kan worden verweten, is hij slechts aansprakelijk voor het vervangen van de schade die normaal
gesproken zou kunnen ontstaan, die de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst als mogelijk
gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst had voorzien of die hij bij de toepassing van de
gebruikelijke zorgvuldigheid had moeten voorzien.
4.
Voor het overige is alle aansprakelijkheid van de verkoper, ook voor defecten en gevolgschade (“,
uitgesloten.
5.
De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval van het opzettelijk
veroorzaken van overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid en ook niet wanneer en
voor zover de verkoper een garantie heeft afgegeven voor de hoedanigheid van de verkochte
producten, alsmede in het geval van verplichte aansprakelijkheid overeenkomstig de wet op de
productaansprakelijkheid (“.
6.
In het geval de aansprakelijk van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de
persoonlijke aansprakelijkheid van zijn werknemers, wettelijke vertegenwoordigers en aangestelden.
7.
Aanspraken op schadevergoeding overeenkomstig de bovenstaande artikelen IX.1 tot en met IX.6
verjaren na de wettelijk vastgestelde termijn.
X.

Informatie en technisch advies
Informatie en advies van Verkoper wordt vrijblijvend en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid
verstrekt, tenzij Verkoper zich uitdrukkelijk en schriftelijk tot het geven van informatie en adviezen
heeft verplicht. Of een product ook voor de speciale toepassingsgevallen van Koper geschikt is, dient
Koper in eigen testreeksen te onderzoeken. De mededelingen en informatie van Verkoper vormen ook
geen toezegging over de eigenschappen van de producten.
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Plaats van levering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
Voor zover niets anders is overeengekomen, is de plaats van vestiging van Verkoper de plaats van
uitvoering van alle verplichtingen van beide partijen.
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter te Keulen (Duitsland).
Deze overeenkomst wordt beheerst door Duits recht met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

