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Ar�kel 1. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons 

aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van 

toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze k opers. 

2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over "koper" moet hieronder worden 

verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele rela�e staat uit hoofde 

van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoor�ge overeenkomst wenst aan te 

gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening 

zaken worden geleverd. 

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken 

indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schri�elijk is overeengekomen. 

4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper 

niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden 

van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze 

voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper 

doet aan het voorgaande niet af.  

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt 

daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. 

 

Ar�kel 2. Offertes 

1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de poten�ële  koper tot het 

doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf 

uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schri�elijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order 

geldt als aanbod, welke eerst na schri�elijke beves�ging onzerzijds (de zogenaamde 

orderbeves�ging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard. 

2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit - met name ook wat betre� het in het vorige lid 

bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, a�eeldingen en dergelijke, 

alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blij�, 

evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan 

ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schri�elijke toestemming niet worden 

gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van 

intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.  

3. Indien de order waarop onze offerte betrekking hee� niet binnen 3 maanden na de dag waarop 

wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze 

offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in  het vorige 

lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.  

 

 


