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Algemene Bedrijfsvoorwaarden van ADOLF RIEDL GmbH & Co. KG     VERSION 102018 

 

1. Algemeen  

(1)  Uitsluitend de lever- en betalingsvoorwaarden van de verkoper gelden, ook voor het sluiten van overeenkomsten in de toekomst.   

(2)  De verkoper maakt uitdrukkelijk bezwaar tegen het doen gelden van andere voorwaarden. Dit geldt in het bijzonder voor afwijzingsclausules 

van het overeengekomen voorbehoud van eigendomsrecht.  

 

2.  Sluiten van een overeenkomst 

(1)  Het sluiten van de overeenkomst moet schriftelijk gebeuren.  

(2)  Indien de verklaring van aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van de verkoper of indien zij bijkomende overeenkomsten en 

aanvullingen bevat, komt de overeenkomst niet eerder tot stand dan met de schriftelijke bevestiging van de verkoper. Dit geldt voor alle 

bijkomende overeenkomsten, wijzigingen of aanvullingen bij de overeenkomst.   

 

3.  Levering 

(1) De plaats van uitvoering voor de wederzijdse prestaties op basis van de overeenkomst is de plaats van de vestiging van de verkoper.   

(2) De koper moet de goederen op de overeengekomen plaats van uitvoering op eigen kosten afhalen. Indien op verzoek van de koper de 

verzending op een andere plaats is overeengekomen,  moet de koper de daardoor ontstaande transportkosten en het transportrisico dragen. 

Indien de koper geen uitdrukkelijke instructie verstrekt, behoudt de verkoper zich het recht voor de manier van verzending en de wijze van 

verzending te bepalen. Op verzoek van de koper worden leveringen in zijn naam en voor zijn rekening verzekerd.   

(3) De zijdens de verkoper genoemde leveringstermijnen en levertijden zijn vrijblijvend, in zoverre niet uitdrukkelijk schriftelijk iets anders werd 

overeengekomen. De verkoper heeft het recht op gedeeltelijke leveringen. In deze gevallen moet de koper de prijs van de gedeeltelijke 

levering betalen, indien deze economisch toe te passen is.  

(4) Leveringsvertragingen op basis van overmacht, staking, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen, overheidsbemoeiingen en op basis van 

andere gebeurtenissen, die de levering voor de verkoper in aanzienlijke mate bemoeilijken en die hem niet toe te rekenen zijn, geven de 

verkoper het recht om de overeenkomst op te zeggen, naar keuze ook,  om de levertijd met de duur van de hinder, vermeerderd met een 

gepaste aanloopperiode, te verlengen. De verkoper deelt aan de koper in geval van langere onderbrekingen het begin en einde van de 

vertraging mee, zodra dit is bekend. Indien de duur van de hinder meer bedraagt dan een periode van 2 weken, heeft de koper 

overeenkomstig een redelijk bepalen van het uitstel, met betrekking tot het nog niet uitgevoerde deel, met uitsluiting van eisen tot 

schadevergoeding het recht de overeenkomst op te zeggen.   

(5) De verkoper heeft het recht, met uitsluiting van eisen tot schadevergoeding, de overeenkomst op te zeggen, indien hij met zijn leveranciers 

een congruente dekkingsaankoop heeft afgesloten en hierdoor zonder schuld in de steek wordt gelaten en alle redelijke inspanningen heeft 

gedaan om de grondstoffen te verkrijgen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.   

(6) Indien aan de verkoper een leververtraging toe te rekenen is, heeft de koper het recht, na het bepalen van een gepast uitstel van ten minste 

twee weken, de overeenkomst op te zeggen. Mogelijke eisen tot schadevergoeding van de koper zijn onderworpen aan de 

aansprakelijkheidsbeperking volgens cijfer 8.  

 

4. Betaling 

(1) Door de koper moeten de op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst overeengekomen prijzen worden betaald. Zij moeten bij het 

ontbreken van een andere overeenkomst als prijzen in euro, netto, vanaf de plaats van de vestiging van de verkoper worden begrepen.   

(2) Op de overeengekomen nettoprijzen moet omzetbelasting ter hoogte van de op de dag van de levering wettige hoogte worden betaald.  

(3) Facturen moeten worden betaald:   

a) binnen 10 dagen na facturering en verzending van goederen met 4 % directe korting; 

b) vanaf dag 11 tot dag 30 na facturering en verzending van goederen met 2,25 % korting; 

c) vanaf dag 31 tot dag 60 na facturering en verzending van goederen netto.  

Vanaf dag 61 begint de achterstallige betaling. 

(4) Indien de koper met de betaling ten achter raakt, indien hij zijn betalingen staakt of indien aan de verkoper omstandigheden worden bekend, 

die de kredietwaardigheid van de koper in vraag stellen, heeft de verkoper het recht alle vorderingen voor bestaande leveringen en 

betalingen, ondanks in afzonderlijke gevallen anders luidende overeenkomst met betrekking tot de vervaldatum, betaalbaar te stellen. 

Bovendien heeft de verkoper het recht vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen. Indien de koper dit verlangen niet in acht neemt, 

heeft de verkoper het recht de overeenkomst op te zeggen.   

 

5. Garantie 

(1) Garantieclaims wegens duidelijke gebreken verliezen hun geldigheid, indien de koper ze niet onmiddellijk meldt. Hier geldt de verordening 

van § 377 HGB (Handelsgesetzbuch: Wetboek van Koophandel); de afkeuring moet schriftelijk worden ingediend.   

(2) Indien de levering van de verkoper gebrekkig is, komt hem het recht toe op nakoming. Een meervoudige nakoming is toegestaan.  

Indien de nakoming na redelijke termijn geen succes heeft, kan de koper, bij het beschikbaar zijn van de wettelijke voorwaarden, de 

overeenkomst opzeggen of de overeengekomen vergoeding verminderen of bij een door eigen schuld gestaafd gebrek, met inachtneming 

van de aansprakelijkheidsbeperking onder cijfer 8, schadevergoeding eisen.   

(3)  Garantieclaims van de koper verjaren binnen een jaar na risico-overdracht. Dit geldt niet voor schadeclaims van de koper wegens een 

gebrek dat aan de verkoper toe te rekenen is, die gericht zijn op de vergoeding van een lichamelijke schade of schade aan de gezondheid of 

die gebaseerd zijn op een grove schuld van de verkoper of van een van zijn hulppersonen. Hier geldt de wettelijke garantietermijn, waarbij 

de omvang van de aansprakelijkheid van de verkoper zich naar cijfer 8 van deze  lever- en betalingsvoorwaarden richt.  
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(4) Kleine, technisch niet vermijdbare afwijkingen van de kwaliteit, kleur, breedte, van het gewicht of van de uitrusting of van het design blijven 

voorbehouden en vormen geen gebrek van het voorwerp van de koop. Dit geldt ook voor in de handel gebruikelijke afwijkingen, tenzij de 

verkoper schriftelijk heeft verklaard een levering volgens monster uit te voeren.   

 

 

6.  Voorbehoud van eigendomsrecht 

(1) De verkoper behoudt het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen tot de volledige betaling.   

(2) De verkoper behoudt zich verder het eigendomsrecht voor op alle door hem geleverde goederen tot de betaling van totale vordering – ook 

voor in de toekomst ontstaande en voorwaardelijke vorderingen – op basis van de zakelijke relatie met de koper. Dit geldt ook, indien de 

vergoeding voor bepaalde door de koper aangegeven goederen is betaald, omdat  het voorbehouden eigendomsrecht als waarborg van de 

saldovordering van de verkoper dient. 

(3) De goederen onder voorbehoud mogen in het kader van de gewone handelsbedrijvigheid worden verkocht. De op basis van de doorverkoop 

van de goederen onder voorbehoud resulterende vorderingen draagt de koper veiligheidshalve nu al over aan de verkoper.  

Indien de goederen onder voorbehoud door de koper met andere niet door de verkoper geleverde goederen worden verkocht, wordt de 

vordering overgedragen op basis van de doorverkoop in verhouding van de factureringswaarde van de goederen van de verkoper tot de 

andere verkoopgoederen.   

De overgedragen vorderingen kunnen door de koper voor zijn rekening in eigen naam worden ingevorderd. In geval van wanbetaling van de 

koper heeft de verkoper het recht de koper de doorverkoop van de goederen onder voorbehoud te verbieden (en heeft hij)  eveneens het 

recht om de machtiging tot invordering van de overgedragen vorderingen, te herroepen. De koper is dan verplicht zijn afnemers onmiddellijk 

van de overdracht op de hoogte te brengen en aan de verkoper alle voor de inning van de vordering noodzakelijke informatie te verschaffen.  

Indien de verkoper zich beroept op zijn rechten op basis van het overeengekomen voorbehoud van eigendomsrecht, is de koper verplicht 

een exact overzicht van de goederen onder voorbehoud op te stellen, deze afzonderlijk te houden en aan de verkoper terug te geven 

evenals hem met dat doel toegang tot het magazijn van de goederen onder voorbehoud te verlenen.   

(4)  Indien de waarde van de voor de totale vordering van de verkoper bestaande zekerheden de waarde van de te betalen vorderingen met 

meer dan 20 % overstijgt, is de verkoper verplicht in dit opzicht zekerheden op verlangen van de koper naar eigen keuze vrij te geven. 

(5) Bij toegang van derden tot de goederen onder voorbehoud moet de verkoper onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Mogelijkerwijze 

ontstaande kosten voor het garanderen van de rechten van de verkoper zijn ten laste van de koper.  

 

7. Compensatie 

(1)  Een compensatie met de vorderingen van de verkoper is uitgesloten, tenzij de tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld of door de 

verkoper niet wordt betwist.  

(2)  Ook een recht van retentie kan de koper slechts dan doen gelden, indien de aan het doen gelden van het recht van retentie ten gronde 

liggende tegenvordering onbetwist is of rechtsgeldig is vastgesteld.   

 

8.  Aansprakelijkheid 

(1) De verkoper is aansprakelijk  

-  niet bij het ontstaan van niet typisch contractuele schade, indien grove nalatigheid bij de verkoper of diens leidinggevende employés de 

oorzaak van het ontstaan ervan is;  

-  bij grove nalatigheid van gewone hulppersonen slechts voor het bedrag van de voor de prestatie van de verkoper overeengekomen 

vergoeding;  

-  niet bij een plichtsverzuim van de verkoper, van zijn leidinggevende employés of zijn hulppersonen bij het te behandelen zijn van 

eenvoudige nalatigheid.  

(2)  De aansprakelijkheidsbeperkingen in par. 1 gelden niet, indien een kardinale verplichting werd geschonden of in geval van schending van 

leven, lichamelijke letsel of schade voor de gezondheid. Bij kardinale verplichtingen gaat het over plichten waarvan het nakomen de 

reglementaire uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maken en waarop voor de inachtneming ervan de contractant 

regelmatig mag vertrouwen.   

 

9.  Geschillenbeslechting 

 De verkoper zal niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bemiddelende instantie voor verbruikers zoals bedoeld in de 

wet voor het beslechten van verbruikersgeschillen (VSBG) en is hiertoe ook niet verplicht. 

 

10.  Privacy Policy 

 Het privacybeleid is te vinden op internet op https://bademoden.info/dsgvo/Datenschutzhinweise.pdf 

 

11.  Varia 

(1)  Voor mogelijke geschillen op basis van de overeenkomst en ermee in verband staande rechtsbetrekkingen is voor beide partijen Bayreuth 

de bevoegde rechtbank, naar keuze van de verkoper ook de zetel van de koper. Indien de koper op het ogenblik van de instelling van een 
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vordering zijn woonplaats of gewone verblijfplaats buiten het geldigheidsgebied van de wet van de Bondsrepubliek verplaatst of indien zijn 

woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is, is Bayreuth eveneens de bevoegde rechtbank.  

(2)  Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.  


