
Algemene Leveringsvoorwaarden Mit Bouw 

1. Reikwijdte 
1.1.  Deze algemene verkoopvoorwaarden van Mit Bouw zijn van toepassing op alle 

 overeenkomsten tussen Europese fabrikanten en hun afnemers 
1.2.  Iedere afwijking van deze voorwaarden is slechts bindend, indien deze uitdrukkelijk 

 schriftelijk is aanvaard door de fabrikant.  
 

2. Aanbiedingen 
2.1.  Tenzij anders overeengekomen wordt een aanbod geacht te zijn vervallen, als het 

 niet door de klant binnen één maand wordt bevestigd. 
2.2.  Orders moeten in overeenstemming zijn met de aangeboden hoeveelheden. Indien 

 de hoeveelheden van een order afwijken van de aangeboden hoeveelheden, worden 
 de prijzen dienovereenkomstig aangepast.  

2.3.  Administratiekosten die ontstaan door een buitengewone prijsopgave, worden door 
 de fabrikant doorberekend aan de klant, indien het aanbod niet gevolgd wordt door 
 een order, onder voorwaarde dat de fabrikant de klant van tevoren daarover heeft 
 ingelicht.  

2.4.  Indien het voorbereiden van een aanbod verdere uitwerking, ingenieurschap, 
 bemonsteringskosten en proefnemingen vereist, worden deze kosten door de 
 fabrikant doorberekend aan de klant.  

2.5.  De intellectuele eigendom van het product ontwerpen berust bij de fabrikant. 
 Dergelijke nieuwe ontwerpen kunnen niet door de klant worden gebruikt zonder 
 betaling en/of een schriftelijke overeenkomst. 

2.6.  Prijzen zijn gebaseerd op de onderdelen die de klant in zijn aanvraag heeft 
 gespecificeerd. In geval van wijzigingen worden de prijzen aangepast.  

2.7.  De fabrikant kan slechts verantwoordelijkheid aanvaarden voor de kwaliteit van het 
 product, indien hij de volle verantwoording voor de inkoop van het product heeft 
 gehad.  
 

3. Orderbevestiging, overeenkomsten 
3.1.  De fabrikant is slechts gehouden tot levering aan de klant, als hij de order schriftelijk 

 of elektronisch heeft bevestigd, daarbij alle onderdelen van de aanvraag bestrijkend. 
 Zo’n orderbevestiging of overeenkomst moet door de fabrikant aan de klant worden 
 gestuurd binnen een periode van ten hoogte twee weken vanaf de dag van ontvangst 
 van de order.  

3.2.  Het leverschema van het product moet duidelijk zijn aangegeven en is onderdeel van 
 de kostprijs. Indien de klant besluit de levering uit te stellen, brengt de fabrikant 
 opslagkosten per week in rekening. 

3.3.  Zodra een overeenkomst de periode van zes maanden overschrijdt, dienen 
 voorzieningen betreffende hoeveelheden en levering te worden vastgesteld en dient 
 een clausule betreffende de prijs voor grondstoffen te worden opgenomen.  

3.4.  Iedere wijziging in de onderdelen van de orderbevestiging of de overeenkomst 
 veroorzaakt door de klant geeft de fabrikant het recht de prijzen dienovereenkomstig 
 aan te passen.  

3.5.  De prijzen in orderbevestiging en overeenkomsten zijn gebaseerd op de prijzen van 
 grondstoffen die gelden op de datum van ondertekening van de orderbevestiging of 
 overeenkomst. In geval van een wijziging in de prijzen van de grondstoffen, 
 verplichten de contracterende partijen zich opnieuw te onderhandelen over de 
 prijzen voor de overeengekomen periode. Indien geen redelijke overeenstemming 
 kan worden bereikt, behoudt de fabrikant zich het recht voor de overeenkomst 
 eenzijdig te beëindigen.  



3.6.  Indien de klant de order annuleert, brengt de fabrikant de klant de volledige kosten 
 voor het product in rekening, dat hij voor de order had gereserveerd, plus alle 
 bijkomende kosten die de fabrikant gemaakt heeft bij het voorbereiden van de order.  

 
4. Levering, facturering 
4.1.  De goederen worden verzonden en gefactureerd op de leverdatum die is vastgesteld 

 in de orderbevestiging of overeenkomst.  
4.2.  Indien levering van de totale hoeveelheid niet binnen de overeengekomen periode 

 plaatsvindt, worden de goederen en bijkomende opslagkosten per week bij de klant 
 in rekening gebracht door de fabrikant 

4.3.  Van eindproducten kan de kwaliteit niet worden gegarandeerd, indien zij langer dan 
 zes maanden vanaf de dag van productie zijn opgeslagen.  

4.4.  Indien het materiaal dat gereserveerd is voor de order, niet binnen drie maanden na 
 de overeengekomen levertijd wordt verwerkt, wordt het materiaal bij de klant in 
 rekening gebracht door de fabrikant en ontstaan er opslagkosten per week.  

4.5.  Bijzondere diensten, zoals spoedorders worden afzonderlijk gefactureerd.  
 

5. Reproductierechten 
5.1.  De klant beschermt, indemnifeert en vrijwaart te allen tijde de fabrikant tegen 

 aanspraken die gebaseerd zijn op inbreuk op intellectuele en/of industriële 
 eigendomsrechten, in geval van productie of reproductie conform de order en de 
 instructies van de klant en/of materialen en/of teksten, merken en constructies voor 
 het openen en sluiten van het product, die ter beschikking van de fabrikant zijn 
 gesteld door de klant of door derden ten behoeve van de klant.  
 De klant indemnifeert de fabrikant voor schadevergoeding die is toegewezen door 
 een bevoegde rechtbank met betrekking tot dergelijke aanspraken.  

5.2.  Ontwerpen, matrijzen, negatieven, clichés, drukcylinders, stansvormen, films en 
 digitale gegevens dienen door de fabrikant zijn vervaardigd, blijven zijn eigendom, 
 ook indien de klant financieel heeft bijgedragen tot hun vervaardiging. 

5.3.  Projecten, tekeningen, schetsen, drukproeven, onafgewerkt materiaal, enz. die 
 eigendom zijn van de klant, worden opgeslagen bij de fabrikant voor risico van de 
 klant.  

5.4.  De opslag van de materialen genoemd onder 5.3. wordt één jaar na het laatste 
 gebruik ervan beëindigd.  
 In geval van specifieke wettelijke voorschriften voor de sector waarin de afnemer 
 werkzaam is, kan een langere opslagtermijn worden overeengekomen, echter niet 
 langer dan de wettelijke termijn.  
 

6. Toleranties 
6.1.  Hoeveelheid: Toleranties op de geleverde hoeveelheden zijn onderworpen aan de 

 individuele vereisten van het werk met betrekking tot hoeveelheid, materiaal, type, 
 grootte enz. Het toepasselijke tolerantiepercentage wordt gespecificeerd in de 
 orderbevestiging. Bij het ontbreken van een specificatie in de orderbevestiging wordt 
 de fabrikant geacht voldoende te hebben gepresteerd, indien de hoeveelheden niet 
 de plus of min 10% overschrijden.  
 Binnen de gestelde hoeveelheidstolerantie is de grondslag voor facturering de 
 feitelijk geleverde hoeveelheid.  
 

7. Verpakking 
7.1.  Verpakkingsspecificaties moeten worden bepaald en overeengekomen in de 

 orderbevestiging of overeenkomst. Wijzigingen in de overeengekomen specificaties 
 worden apart berekend.  



 
8. Aanvaarden van goederen (klachten, aansprakelijkheid) 
8.1.  Iedere klacht betreffende een zending moet schriftelijk binnen acht dagen na de dag 

 van levering worden ingediend. Als de klacht een beschadiging tijdens het vervoer 
 betreft, moet de klacht meteen bij ontvangst van de goederen worden ingediend.  

8.2.  Leveringen die door de fabrikant zijn erkend als tekortschietend, worden ofwel 
 gecorrigeerd ofwel gecrediteerd. De fabrikant is niet gehouden schadevergoeding te 
 betalen voor gevolgschade.  

8.3.  Indien een deel van de levering aanleiding geeft tot een klacht, is het principe van 
 matiging van schadevergoeding wegens ongunstige gevolgen voor de rest van de 
 levering van toepassing.  

8.4.  Iedere klacht betreffende de kwaliteit die niet wordt geaccepteerd door de fabrikant, 
 moet worden voorgelegd aan een geschillencommissie.  

8.5.  De aansprakelijkheid van de fabrikant wordt beperkt tot het factuurbedrag. Hij is niet 
 aansprakelijk voor gevolgschade 

8.6.  Incorrecte opslag of incorrect gebruik van de goederen door de klant sluit 
 aansprakelijkheid van de fabrikant uit.  

8.7.  In geen geval kan de klant een klacht indienen tegen de fabrikant, nadat de geleverde 
 goederen of een deel ervan zijn gebruikt of verwerkt of veranderingen hebben 
 ondergaan.  
 

9. Eigendom van de goederen 
9.1.  De fabrikant behoudt de eigendom van de geleverde goederen in afwachting van 

 volledige betaling van de betreffende rekening.  
 

10. Betaling 
10.1. Betaling dient plaats te vinden binnen dertig dagen netto vanaf de datum van de 

 rekening.  
10.2. De fabrikant moet de klant apart factureren voor een afwijkende betalingstermijn.  

 
11. Overmacht 
11.1. Overmacht, zoals stakingen, vertraging in transport, revoltes, oproer, oorlog enz. die 

 de levering of nalevering van de overeenkomst kunnen ontwrichten, ontslaan de 
 fabrikant van zijn verplichting tot levering. Indien de omstandigheden een 
 schriftelijke waarschuwing van de fabrikant aan de klant toestaan, zal deze 
 plaatsvinden.  
 

12. Geschillen 
12.1. Een geschil tussen een fabrikant en een klant (uitgezond die over een wanbetaling) 

 wordt voorgelegd aan een geschillencommissie, die als volgt wordt samengesteld: 
 Iedere partij benoemt een arbiter die niet tot zijn persoon behoort, waarbij de derde 
 arbiter wordt benoemd door beide arbiters of, indien zij niet tot overeenstemming 
 kunnen komen, door de President van de bevoegde handelsrechtbank van het 
 arrondissement waarbinnen de fabrikant is gevestigd. De procedure wordt gevoerd 
 in overeenstemming met de regels die de arbiters hebben vastgelegd.  

12.2. Indien het geschil niet kan worden beslecht door arbitrage is de bevoegde rechter de 
 rechtbank van de plaats, waar het geregistreerde hoofdkantoor van de fabrikant is 
 gevestigd.  

12.3. Geschillen zijn uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van het nationale recht van 
 het land, waarin de rechtbank is gevestigd.  
  


