
 

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN 
HSD INSTRUMENTS BV. 
 

1.  ALGEMEEN. 
Onder verkoper wordt verstaan HSD Instruments BV,  gevestigd en 
kantoorhoudende te Sliedrecht. 
 

2.  TOEPASSELIJKHEID. 
Op al onze aanbiedingen, leveranties en diensten zijn deze voor-
waarden van toepassing. De toepasselijkheid van kopers algemene 
voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk overeengekomen. 
 

3.  AANBIEDINGEN. 
Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijziging. De 
verkoopprijs is steeds berekend voor levering “af magazijn”, tenzij 
uitdrukkelijk in de offerte anders is vermeld. 
 
Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn voor hem vrijblijvend, ook 
t.a.v. kortingen. Verkoper is eerst gebonden, nadat hij mondelinge of 
schriftelijke opdracht van koper heeft aanvaard. Verkoper is steeds 
gerechtigd een schriftelijke opdrachtbevestiging te verlangen alvorens 
aan de opdracht uitvoering te geven. Eventuele vergissingen in 
verkopers bevestigingen zal hij steeds kunnen corrigeren. 
 
De verkoper heeft het recht bij verhogingen van lonen, salarissen, 
sociale lasten, materiaal- en grondstoffenprijzen, omzetbelasting of 
welke verhoging of wijzigingen dan ook, deze door te berekenen aan 
koper. Alle door verkoper vermelde prijzen zijn exclusief omzet-
belasting. 
 
Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische beschrijvingen, 
maten en gewichten en schema’s, welke verkoper verstrekt, blijven in 
eigendom van verkoper onder uitdrukkelijk voorbehoud van zijn 
auteursrechten en met verbod deze zonder verkopers schriftelijke 
toestemming, geheel of gedeeltelijk te kopieren of aan derden ter 
inzage te geven. 
 
Opgaven of vermeldingen van gewichten, afmetingen, hoedanigheden 
of vermogen en andere technische gegevens, voorkomende in prijs-
couranten, catalogi, prospecti, advertenties en offertes worden geacht 
als slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgaven en 
vermeldingen binden verkoper alleen dan, wanneer zulks uitdrukkelijk 
overeengekomen is. 
 

4.  LEVERING. 
Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering “ af magazijn” 
Vanaf het moment dat de goederen, voor levering gereed, aldaar zijn 
geplaatst, staan en reizen zij voor rekening en risico van de koper, 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en voor zij 
niet door een door verkoper gesloten verzekering zijn gedekt. 
 
Verkoper behoudt zich het recht voor de gereed zijnde goederen voor 
rekening en risico van de koper te doen opslaan. Verkoper is te allen 
tijde gerechtigd van de koper te eisen en de koper heeft dienovereen-
komstig de verplichting dat hij naar verkopers oordeel voldoende 
zekerheid stelt voor het nakomen van zijn verplichtingen. Weigering 
om deze zekerheid te verschaffen ontbindt verkoper van al zijn 
verplichtingen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten en 
winstderving. 
 
Als gekocht is op afroep is de koper verplicht de gekochte goederen 
binnen de gestelde termijn af te roepen. Indien na afloop van de 
termijn de goederen niet zijn afgeroepen, is de verkoper gerechtigd de 
niet afgeroepen goederen zonder meer aan koper te leveren en 
betaling te eisen, c.q. opslagkosten in rekening te brengen vanaf het 
verstrijken van de termijn tot aan de levering. 
 
 
 

De wijze van transport wordt door de verkoper bepaald, tenzij anders 
wordt overeengekomen en houdt in dat de goederen ter bestemde 
plaatse worden afgeleverd, mits per als over de verharde weg 
bereikbaar. 
De goederen worden in het algemeen in verpakking geleverd welke 
doorgaans niet in rekening wordt gebracht. In bepaalde gevallen en per 
fabrikant kan hiervan worden afgeweken, daar waar de goederen een 
speciale verpakking vereisen of wanneer fabrikant de verpakking in 
rekening brengt. In dat geval behoudt de verkoper zich het recht voor 
deze verpakkingskosten door te berekenen. 
 

5.  LEVERINGSTERMIJNEN. 

5.1 De door verkoper opgegeven leveringstermijnen dienen slechts ter 
indicatie. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper 
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een 
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan 
de overeenkomst. 

5.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft koper geen recht op 
schadevergoeding. 

5.3 Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit 
te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

5.4 Indien verkoper gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering 
van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan 
nadat de koper deze juist en volledig schriftelijk, dan wel per e-mail aan 
verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
 

6.  ANNULERING. 
Annulering van een order door de koper kan alleen met verkopers 
schriftelijke goedkeuring geschieden. Koper is steeds gehouden reeds 
gemaakte kosten en gederfde winst te vergoeden, danwel half-
fabrikaten en/of reeds bij verkoper aanwezige gekochte materialen en 
grondstoffen met betrekking tot de betreffende order, af te nemen. 
 

7.  GARANTIES. 
Met betrekking tot artikelen die door verkoper zonder verdere 
bewerking slechts worden doorverkocht heeft koper geen verdere 
aanspraak op garantie dan zoals die door de fabrikant van het des-
betreffende artikel wordt aanvaard, c.q. is vastgesteld.  
Dit betreft zowel de garantietermijn als inhoud van de garantie. Te dien 
aanzien is verkopers garantieplicht beperkt tot het daartoe vereiste 
kosteloze administratieve dienstbetoon in zijn bedrijf. 
 
Ten aanzien van de door verkoper geassembleerde produkten geldt 
een garantietermijn van 12 maanden na af- c.q. oplevering, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen.  
Koper heeft voor wat deze artikelen betreft recht op kosteloos herstel 
van gebreken wanneer deze gebreken binnen de gestelde termijn zijn 
ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen 
constructie, gebrekkige uitvoering of afwerking of gebruik van 
ondeugdelijk materiaal.  
Het is uitsluitend ter verkopers beoordeling of hij de voorkeur geeft aan 
vervanging boven reparatie.  
Vervangen zaken worden altijd verkopers eigendom. 
 
Voor garantie in aanmerking komende zaken dienen franco te worden 
aangeleverd in deugdelijke verpakking. Zendingen welke bij verkoper 
beschadigd arriveren zullen worden geweigerd.  
Indien het noodzakelijk is, of verlangd wordt, dat de garantiewerk-
zaamheden buiten verkopers bedrijf worden uitgevoerd, kan verkoper 
aanspraak maken op vergoeding van reiskosten, reisuren en verblijfs-
kosten. Het recht op garantie vervalt als de apparatuur onoordeel-
kundig is gebruikt of als er door koper of derden wijzigingen zijn aan-
gebracht of reparaties zijn uitgevoerd.  
Verkopers garantieverplichtingen worden opgeschort zolang koper in 
gebreke is de koopprijs te voldoen of enige andere verplichting ter zake 
van deze overeenkomst niet nakomt. 
 
 
 
 
 



 

 

8.  REPARATIES ANDERS DAN UIT HOOFDE VAN GARANTIE. 
Te repareren zaken dienen franco te worden aangeleverd in 
deugdelijke verpakking. Zendingen welke bij verkoper beschadigd 
arriveren zullen worden geweigerd.  
De kosten van onderzoek naar de oorzaak van de klacht en de 
mogelijkheid van reparatie worden in rekening gebracht. Met koper zal 
overleg gepleegd worden over de haalbaarheid en de kosten van 
reparatie, alvorens daadwerkelijk tot reparatie over te gaan. 

 
 

9.  AANSPRAKELIJKHEID. 

9.1 Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

9.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 
ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens de koper 
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

9.3 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade 

9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van 
de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de 
zin van deze voorwaarden; 
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie 
van verkoper aan de overeenkost te laten beantwoorden, voor zoveel 
deze aan verkoper toegerekend kunnen worden; 
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, 
voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene 
voorwaarden. 

9.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade. 

9.6 Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, 
dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal 
eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van 
de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

9.7 De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt 
tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door 
haar gesloten aansprakelijkheidsverzkering wordt uitbetaald, 
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de 
polisvoorwaarden niet ten laste van haar verzekeraar komt. 

9.8 Ieder recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet 
binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan bij verkoper schriftelijk is 
gemeld. 

9.9 De koper vrijwaart verkoper en door haar voor de uitvoering van de 
overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor iedere aanspraak 
van derden in verband met de uitvoering door verkoper van de 
overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn van die 
welke de koper toekomen jegens verkoper. 

9.10 Met betrekking tot goederen die door verkoper zonder verdere 
bewerking slechts worden doorverkocht heeft koper geen verdere 
aanspraak op aansprakelijkheid dan zoals die door de fabrikant van 
het desbetreffende artikel wordt aanvaard c.q. is vastgesteld. 

9.11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de 
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet 
of grove schuld door verkoper. 
 
 

10.  OVERMACHT. 
In geval van overmacht is verkoper gerechtigd en in overleg met koper 
de overeenkomst te annuleren voorzover niet ten uitvoer gebracht, in 
welk geval de overeenkomst, zonder dat enige ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst vereist is en met bepaling van de nog 
verschuldigd blijvende prijs, zal zijn ontbonden. 
 
Onder overmacht worden in deze voorwaarden mede begrepen alle 
omstandigheden, al dan niet voorzienbaar, of de gevolgen daarvan 
welke redelijkerwijs geacht kunnen worden de levering van het 
verkochte te verhinderen of geheel of ten dele te bemoeilijken. In elk 
geval worden geacht onder overmacht te behoren de volgende 
voorvallen:  
Oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- of buitenlandse onlusten, 
beschikking van hogerhand, staking en uitsluiting van werklieden, of 

dreiging van deze of dergelijke omstandigheden; voorts verstoring van 
de, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta-
verhouding, storingen in het bedrijf door brand, ongeval of andere 
voorvallen, vertraagde of niet-levering door leveranciers of vervoerders, 
alles onverschillig of deze en dergelijke omstandigheden bij verkoper of 
bij zijn leveranciers of vervoerders hun invloed zouden doen gevoelen. 
 

11.  EIGENDOMSVOORBEHOUD. 

11.1 De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van 
verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met 
verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: 
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren 
zaak/zaken zelf; 
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de 
koopovereenkomsten door verkoper verrichte of te verrichten diensten; 
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de 
koper/opdrachtgever van deze overeenkomsten. 

11.2 Door verkoper afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een 
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. 

11.3 De koper is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander 
recht op te vestigen. 

11.4 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper 
zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt 
verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als 
bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, 
anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die verkoper uit welke 
hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen 
bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door verkoper geleverde 
zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor verkoper 
haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren. 

11.5 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde 
vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd 
afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud 
rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te 
halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle 
medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het 
door hem verschuldigde per dag. 

11.6 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht 
verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte 
te stellen. 

11.7 De koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper: 
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en 
tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven. Bij 
een eventuele uitkering van de verzekering is verkoper gerechtigd tot 
deze penningen. Voorzover nodig verbindt de koper zich er jegens 
verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al 
hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn;  
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan 
verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;  
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het 
doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door verkoper 
geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt 
voorgeschreven in art. 3:239 BW;  
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het 
eigendom van verkoper;  
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke 
maatregelen die verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht 
met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk 
hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.  BETALINGSVOORWAARDEN. 

12.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze in de valuta 
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door verkoper 
aangegeven. verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren. 

12.2 Indien de koper in gebreke blijft met de tijdige betaling van een 
factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim. Met ingang van 
de dag waarop de koper in verzuim is, is hij aan verkoper een 
vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van 
een maand waarover het verzuim voortduurt. Tevens is de koper de 
buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 15% 
van de achterstallige betaling, onverminderd de aan verkoper verder 
toekomende rechten op schadevergoeding. De eventuele gemaakte 
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden 
verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens 
rente verschuldigd. 

12.3 Verkoper heeft het recht de door koper gedane betalingen te 
laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, 
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in 
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

12.4 Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod 
tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de 
toerekening van de betaling aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing 
van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de 
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

12.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 
betalingsverplichting niet op. 

12.6 De koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en 
weer verschuldigde 
bedragen.  

12.7 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de 
koper niet op 
 
 

13. OPSCHORTING, ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST. 

13.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te 
schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te 
ontbinden, indien:  
- de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of 
niet tijdig nakomt; 
- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de 
verplichtingen niet zal nakomen; 
- de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om 
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
- Indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van 
verkoper kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de 
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is verkoper 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
- Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van verkoper 
kan worden gevergd.  

13.2 Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is verkoper 
gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, daaronder 
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden dan zijn de vorderingen 
van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de 
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar 
aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

13.4 Indien verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot 
opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei 
wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op 
enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit 
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling is verplicht.  

 

 

 

 

13.5 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling 
of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag 
niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de koper, van 
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de 
koper/opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan 
beschikken, staat het verkoper vrij om de order of overeenkomst te 
annuleren, zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van 
enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 
verkoper op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

13.6 Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk 
annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, 
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten 
daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde 
arbeidstijd, integraal aan de koper in rekening worden gebracht. 
 
 

14.  KLACHTEN, GEBREKEN. 
Koper is gehouden goederen bij, of direct na ontvangst/oplevering te 
kontroleren op uiterlijke of anderszins direkt waarneembare gebreken. 
Reklamering terzake van leveringen dient te geschieden binnen 8 
dagen na ontvangst van de goederen door koper.  
Reklamering met betrekking tot een bepaalde zending heeft geen 
invloed op voorgaande en/of volgende zendingen, behorende tot 
dezelfde opdracht.  
Reklamering over fakturen dient binnen 8 dagen na verzenddatum te 
geschieden.  
Koper is verplicht verkoper in de gelegenheid te stellen de gebreken op 
te nemen.  
Schade door weersinvloeden, onoordeelkundige behandeling van of 
onvoldoende zorg voor de goederen sluit elke reklame uit. Indien een 
reklame gegrond wordt bevonden heeft verkoper de keus op verkopers 
kosten de gebreken te herstellen of vervangende goederen te leveren, 
danwel de goederen terug te nemen met creditering van de koper. 
Reklames die door ons niet worden aanvaard, ontheffen de koper in 
geen enkel opzicht van de bestaande betalingsverplichtingen. 
Retourname van goederen zonder dat hieraan een reklame ten aanzien 
van de hoedanigheid daarvan ten grondslag ligt, kan slechts met onze 
voorafgaande schriftelijke toestemming plaats vinden. 
 

15.  GESCHILLEN. 
Alle geschillen uit of naar aanleiding van de overeenkomst, daaronder 
begrepen overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, staan uit-
sluitend ter kennisname in eerste instantie van de bevoegde rechter te 
Dordrecht. 
 

16.  TOEPASSELIJK RECHT. 
Op deze voorwaarden is het nederlands recht van toepassing. 
 

17.  DEPONERING. 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
Dordrecht en gelden vanaf 28 november 2016. 
 


