Algemene Verkoopvoorwaarden voor de webwinkel
van Interroll Fördertechnik GmbH

1.

Reikwijdte, afwijkende voorwaarden van de klant

1.1

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden voor de Webwinkel
van Interroll Fördertechnik GmbH, Höferhof 16, 42929
Wermelskirchen
(hiernavolgend
AV
WEBWINKEL
genoemd) gelden uitsluitend voor ondernemers in de zin
van § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (hiernavolgend
klant genoemd), dat wil zeggen, natuurlijke of
rechtspersonen die bij het aangaan van een juridische
transactie handelen in het kader van hun commerciële of
zelfstandige beroepsactiviteit. De klant bevestigt
ondernemer te zijn vooraleer hij de webwinkel bezoekt,
alsook in het kader van zijn bestelling (par. 4.3)

1.2

1.3

Voor de zakelijke transacties van de klant via onze
‘webwinkel’ (https://shop.interroll.com/), gelden uitsluitend
deze AV WEBWINKEL. Indien onze AV WEBWINKEL in de
transactie met de klant zijn opgenomen, gelden ze tevens
voor alle overige zakelijke relaties tussen de klant en ons,
voor zover niet schriftelijk uitdrukkelijk iets anders
overeengekomen is. Afwijkende Inkoopvoorwaarden van
de klant worden hierbij uitdrukkelijk tegengesproken. Deze
gelden slechts indien en voor zover wij ze uitdrukkelijk
schriftelijk erkennen. Ons stilzwijgen over dergelijke
afwijkende Inkoopvoorwaarden geldt inzonderheid niet als
erkenning of instemming, ook niet bij toekomstige
contracten.
Onze AV WEBWINKEL zijn – in de plaats van eventuele
Algemene Inkoopvoorwaarden van de klant – eveneens
van toepassing indien krachtens laatstgenoemde de
aanvaarding van de bestelling is voorzien als
onvoorwaardelijke
erkenning
van
de
Algemene
Inkoopvoorwaarden of indien wij leveren nadat de klant op
de geldigheid van zijn Algemene Inkoopvoorwaarden
gewezen heeft, tenware dat wij schriftelijk uitdrukkelijk
afstand hebben gedaan van de geldigheid van onze AV
WEBWINKEL.
Door
aanvaarding
van
onze
orderbevestiging erkent de klant uitdrukkelijk dat hij afstand
doet van zijn juridisch bezwaar dat voortvloeit uit de
Algemene Inkoopvoorwaarden.

2.

Informatie, eigenschappen van de producten

2.1

Informatie en uitleg over onze producten worden uitsluitend
op grond van onze ervaring tot nog toe verstrekt.

2.2

Een verwijzing naar normen, vergelijkbare technische
regelingen en technische gegevens, beschrijvingen en
afbeeldingen van het voorwerp van de levering in offertes
en brochures alsook onze reclame vormen slechts een
aanduiding van de eigenschappen van onze producten
indien wij die gesteldheid uitdrukkelijk als ‘eigenschap van
het product’ aangegeven hebben; zo niet gaat het om niet
bindende, algemene prestatiebeschrijvingen.

2.3

Een garantie wordt alleen geacht door ons te zijn aanvaard
indien wij schriftelijk een eigenschap en/of een prestatieuitvoering als ‘wettelijk gegarandeerd’ hebben aangemerkt.

2.4

De ons door de klant medegedeelde basisgegevens voor
de vervaardiging van de producten, dat wil zeggen de door
de klant verstrekte waarden en specificaties, worden door
ons – voor zover technisch en productgebonden mogelijk –
aan de vervaardiging van de producten ten grondslag
gelegd en er wordt getracht deze ongeveer te bereiken.

2.5

Buiten de wettelijk bindende aansprakelijkheid aanvaarden
wij geen enkele aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid
van onze producten voor het door de klant beoogde
gebruiksdoel, voor zover wij met de klant niet schriftelijk iets
anders overeengekomen zijn.

2.6

Wij behouden ons de titel en auteursrechten voor van
afbeeldingen, tekeningen, gewicht- en afmetingsdetails,
prestaties
en
andere
eigendomsbeschrijvingen,
kostenramingen en overige documenten met betrekking tot
onze producten en prestaties, alsook de weergaven in de
webwinkel. De klant verbindt zich ertoe de in de vorige zin
genoemde documenten niet voor derden toegankelijk te
maken, tenware dat wij onze uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming verlenen.

3.

Monsters
Indien wij moeten leveren op basis van gegevens of
monsters van de klant, neemt de klant de
verantwoordelijkheid op zich dat de producten die volgens
zijn gegevens of monsters vervaardigd zijn geen inbreuk
maken op rechten van derden, inzonderheid industriële
eigendomsrechten. Indien derden vorderingen tegen ons
inroepen, moet de klant ons vrijwaren van deze
vorderingen.

4.

Sluiting van het contract, omvang van de
levering/aankooprisico, garantie, aanvaarding

4.1

Bestellingen kunnen door de klant in onze webwinkel
geplaatst worden. Voor de bestelling van producten in onze
webwinkel moeten deze eerst geselecteerd en ten dele
geconfigureerd worden (klikken op ‘Configureren’).
Vervolgens kunnen de geconfigureerde producten in de
winkelmand gelegd worden (klikken op ‘Naar de
winkelmand’). Indien een configuratie van het product niet
noodzakelijk is, kan het product onmiddellijk in de
winkelmand gelegd worden (klikken op ‘Toevoegen’).
Voorts kan een product onder de categorie ‘Snelle
bestelling’ met opgave van het materiaalnummer en het
klantenmateriaalnummer of door het uploaden van een
bestelling met het klantmateriaalnummer in de winkelmand
gelegd worden (klikken op ‘Aan de winkelmand
toevoegen’). Ter herkenning en voorkoming van
invoerfouten tijdens het bestelproces krijgt de klant bij een
bestelling via onze webwinkel, vooraleer de bestelling
effectief is, een overzichtspagina ter controle te zien, aan
de hand waarvan hij alle details van de bestelling
(producten, prijs, leveringskosten enz.) kan controleren en
in de invoervelden zelf of met gebruik van de pijl ‘vorige’ (<) in de webwinkel de ingevoerde gegevens kan corrigeren.
Het contract wordt in het Duits gesloten.
4.2 De aan ons gerichte bestelling (klikken op ‘Bestelling
verzenden’) van de klant vormt een bindend aanbod om
een koopovereenkomst te sluiten. Daarop sturen wij de
klant een automatische ontvangstbevestiging per e-mail.
De automatische ontvangstbevestiging documenteert
slechts dat de bestelling van de klant bij ons is aangekomen
en vormt geen aanvaarding van het aanbod. Een contract
komt slechts tot stand door de verstrekking door ons van de
aanvaardingsverklaring, die in een afzonderlijke e-mail
(‘Factuur’ of ‘Orderbevestiging’) verzonden wordt, dan wel
door de verzending van de producten aan de klant.
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4.3 Bestellingen via onze webwinkel kan de klant slechts
plaatsen nadat hij zich met succes geregistreerd heeft:
hiervoor vult de klant de in het registratieformulier voor
ondernemers vereiste informatie firma, naam, adres, e-mail
in. De registratie wordt onmiddellijk per e-mail aan de klant
bevestigd. In elk geval is de klant verplicht om, in het kader
van de bestelling en/of bij registratie in onze webshop, alle
informatie die nodig is voor de verwerking van de bestelling
op waarheidsgetrouwe, correcte en volledige wijze te
verstrekken. De tekst van het contract wordt opgeslagen,
zonder afbreuk aan de gegevensbescherming.

5.4

Bij ontstentenis van een andere schriftelijke overeenkomst
vervalt het belang van de klant bij onze levering of
prestaties slechts indien wij essentiële onderdelen niet of
met vertraging leveren.

5.5

Indien wij achterstallig met onze levering of prestatie
worden, moet de klant ons eerst een redelijke extra termijn
van – voor zover in het specifieke geval niet onredelijk – ten
minste 14 dagen opleggen om de levering alsnog te
verwezenlijken of de prestatie alsnog te leveren. Indien
deze zonder vrucht verstrijkt, zijn vorderingen tot
schadevergoeding wegens niet-nakoming van plichten –
ongeacht de reden – uitsluitend geldig krachtens de
regeling in paragrafen 5.7 en 11.

5.6

Wij worden niet achterstallig zolang de klant achterstallig is
met het vervullen van verplichtingen jegens ons, ook uit
andere contracten.

5.7

Indien de klant schade lijdt als gevolg van onze
achterstalligheid, heeft hij recht op schadevergoeding voor
vertraging, met uitsluiting van verdere vorderingen. Voor
elke volledige week vertraging bedraagt deze 0,5%, in
totaal evenwel ten hoogste 5% van de nettoprijs van het
gedeelte van de totale levering dat ten gevolge van
achterstalligheid niet tijdig of niet overeenkomstig het
contract gebruikt kan worden. Verdere schadevergoeding
onzerzijds
wegens
schade
door
toedoen
van
achterstalligheid is uitgesloten. Dit geldt niet in het geval
van opzettelijke of frauduleuze handel onzerzijds, bij
schade ten gevolge van letsel aan lijf en leden of de
gezondheid en bij achterstalligheid in geval van een
overeengekomen vaste transactie in wettelijke zin.

4.8 Indien de verzending wordt vertraagd op verzoek van de
klant, dan wel om redenen waarvoor de klant
verantwoordelijk is, hebben wij het recht de goederen in
opslag te plaatsen vanaf het verstrijken van de periode die
is vastgesteld door de schriftelijke kennisgeving van
gereedheid voor verzending, en de daaruit voortvloeiende
kosten te verrekenen met 0,5% van het nettofactuurbedrag
van de opgeslagen producten voor iedere begonnen
maand. De handhaving van verdere rechten blijft onverlet.
Het blijft de klant voorbehouden, aan te tonen dat er geen
of aanzienlijk lagere kosten zijn ontstaan.

5.8

Leverings- en/of uitvoeringstermijnen beginnen met de
ontvangst van onze orderbevestiging door de klant,
evenwel niet totdat alle details van de uitvoering van de
order zijn opgehelderd en aan alle andere door de klant te
voldoene voorwaarden voldaan wordt, in het bijzonder
totdat overeengekomen aanbetalingen of veiligheden
volledig zijn ingelost. Hetzelfde geldt voor de leveringsen/of servicedata. Indien de klant na het plaatsen van de
bestelling wijzigingen eist, begint een nieuwe redelijke
leverings- en/of uitvoeringstermijn met de bevestiging van
de wijziging onzerzijds.

Daarenboven hebben wij het recht om de producten
waarop de overeenkomst betrekking heeft na het
verstrijken van de termijn elders onder te brengen en
opnieuw met een redelijke termijn aan de klant te leveren.

5.9

De klant kan het factuurbedrag met een overschrijving
vereffenen.

6.

Voorbehoud van zelfbezorging, overmacht en overige
belemmeringen

6.1

Indien wij, om redenen die niet aan ons te wijten zijn en
niettegenstaande ordentelijke en toereikende dekking vóór
de sluiting van het contract met de klant, voor de levering
van de van onzentwege contractueel verschuldigde
levering de daartoe vereiste leveringen of prestaties door
onze leveranciers niet, niet correct of niet tijdig ontvangen,
dan wel indien zich gevallen van overmacht voordoen,
zullen wij onze klant tijdig schriftelijk of tekstueel op de
hoogte brengen. In dat geval hebben wij het recht om de
levering uit te stellen voor de duur van de belemmering, dan
wel om wegens het nog niet vervulde gedeelte, geheel of
gedeeltelijk afstand van het contract te doen, voor zover wij
onze bovengenoemde verplichting tot informatie
nagekomen zijn en het aankooprisico niet aanvaard
hebben. Staan gelijk aan overmacht: staking, lock-out,

4.4 Alle overeenkomsten, aanvullende overeenkomsten,
toezeggingen en contractwijzigingen moeten schriftelijk
zijn. Dit geldt eveneens voor de voorwaarden van de
schriftelijke overeenkomst zelf. Mondelinge wijzigingen van
de overeenkomst of aanvullingen op het contract zijn nietig.
De voorrang van een individuele overeenkomst (§ 305 b
Duits Burgerlijk Wetboek) blijft onverlet.
4.5 De klant moet ons in het kader van het bestelproces in de
webwinkel schriftelijk wijzen op eventuele bijzondere eisen
aan onze producten.
4.6 Wij zijn louter verplicht om uit onze eigen productvoorraad
te leveren.
4.7 Het aanvaarden van een aankooprisico ligt niet uitsluitend
in onze verplichting tot levering van een zaak die slechts
qua soort bepaald is. Een aankooprisico aanvaarden wij
uitsluitend krachtens een schriftelijke, afzonderlijke
overeenkomst die gebruikmaakt van de formulering
‘aanvaarden wij het aankooprisico…’.

5.

Levering, levertijd, late levering

5.1

Door ons opgegeven leveringstermijnen worden berekend
vanaf
het
tijdstip
van
ontvangst
van
de
factuur/orderbevestiging. Indien er voor de desbetreffende
producten in de orderbevestiging geen of geen afwijkende
levertijd is aangegeven, bedraagt deze ca. 2-4 weken.

5.2

Alle prijzen zijn netto exclusief de telkenmale geldende
wettelijke btw.

5.3

Voor zover niet anderszins overeengekomen, geschiedt de
levering op het door de klant opgegeven leveringsadres.
Verzendings- en leveringskosten worden in het kader van
de bestelling gestipuleerd.
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ingrepen van overheidswege, epidemieën en pandemieën,
energie- en grondstoffenschaarste, transportknelpunten die
niet aan ons te wijten zijn, bedrijfsstoornissen die niet aan
ons te wijten zijn – bv. door brand, water en machineschade
– en alle overige belemmeringen die objectief beschouwd
niet op culpoze wijze door ons teweeggebracht werden.
6.2

Indien een leveringsdatum of een leveringstermijn bindend
overeengekomen is en ten gevolge van gebeurtenissen
overeenkomstig paragraaf 6.1 de overeengekomen
leveringsdatum of leveringstermijn overschreden is, heeft
de klant het recht, na het vruchteloos verstrijken van een
redelijke extra termijn wegens het nog niet ingeloste
gedeelte, afstand van het contract te doen indien een
verder vasthouden aan het contract niet redelijkerwijze van
hem verlangd kan worden. Verdere aanspraken van de
klant, inzonderheid aanspraken op schadevergoeding, zijn
in dit geval uitgesloten.

6.3

Bovenstaande bepaling overeenkomstig paragraaf 6.2
geldt dienovereenkomstig indien, om de in paragraaf 6.1
genoemde
redenen,
ook
zonder
contractuele
overeenkomst van een vaste leveringsdatum een
gebruikelijke leveringstermijn overschreden is.

7.

Verzending,
INCOTERMS,
risico-overdracht,
verpakking, forfaitaire verwijderingskosten

7.1

Tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen, geschiedt
de verzending door ons onverzekerd voor risico en op
kosten van de klant en vanuit onze desbetreffende fabriek
(INCOTERM EXW).

7.2

Indien onze orderbevestiging een clausule bevat die in de
INCOTERMS vermeld wordt, is de INCOTERMS in de
laatste versie van toepassing op de respectieve clausule,
tenware dat in onze orderbevestiging iets anders vermeld
staat.

7.3

Wij behouden ons het recht voor het traject en de
vervoermiddelen te kiezen. Wij zullen evenwel pogen
rekening te houden met de wensen van de klant aangaande
de verzendingswijze en het verzendingstraject; daardoor
teweeggebrachte extra kosten – ook indien franco vracht
geleverd wordt – zijn ten laste van de klant.

7.4

Indien de verzending wordt vertraagd op verzoek van de
klant of door toedoen van de klant, slaan wij de producten
op kosten en risico van de klant op (cf. paragraaf 4.8). In dit
geval is de gereedheid voor verzending gelijk aan de
verzending.

7.5

Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke
verslechtering gaat met de overdracht van de te leveren
producten aan de klant, de expediteur, de vrachtvervoerder
of de overige ondernemingen die met de uitvoering van de
verzending belast zijn, echter ten laatste met het verlaten
van onze desbetreffende fabriek, over op de klant.

7.6

Indien de verzending vertraging oploopt doordat wij, ten
gevolge van een algehele of gedeeltelijke achterstalligheid
van betaling zijdens de klant, gebruikmaken van ons
retentierecht, dan wel om een overige reden waarvoor de
klant de verantwoordelijkheid draagt, gaat het risico uiterlijk
vanaf de datum van de mededeling van gereedheid voor
verzending over op de klant.

7.7

Bij aanvaarding van de producten door de klant of door hem
aangewezen derden moeten de data/tijden van de
aanvaarding tijdig met ons afgesproken worden.

7.8

Indien er een wettelijke verplichting tot terugname bestaat
en
de
klant
van
ons
de
terugname
van
transportverpakkingen eist, verbindt de klant zich ertoe de
retourzendingen franco huis te laten afhandelen dan wel de
retourzendingen in opdracht te geven.

8.

Reclamatie wegens gebrek, plichtsverzuim, wettelijke
garantie

8.1

Herkenbare materiële gebreken moeten door de klant
onverwijld ten overstaan van ons gereclameerd worden,
evenwel uiterlijk 14 dagen na afhaling in geval van levering
af fabriek of anders na levering. Verborgen
materiaaldefecten moeten onmiddellijk moeten door de
klant onverwijld na ontdekking ten overstaan van ons
gereclameerd worden, evenwel uiterlijk binnen de wettelijke
garantieperiode conform paragraaf 8.7. Een niet binnen de
termijn ingediende klacht sluit iedere aanspraak van de
klant krachtens plichtsverzuim wegens materiële gebreken
uit. Dit geldt niet in het geval van opzettelijke of frauduleuze
handelingen onzerzijds of het aanvaarden door ons van
een garantie op vrijheid van gebreken, noch in geval van
aansprakelijkheid
krachtens
de
productaansprakelijkheidswetgeving.

8.2

De reclamatie wegens gebreken overeenkomstig
paragraaf 8.1 moet schriftelijk geschieden. Een vormelijk
niet conforme reclamatie sluit eveneens iedere aanspraak
van de klant wegens gebreken uit.

8.3

Daarenboven moeten materiële gebreken die bij levering
herkenbaar zijn ten overstaan van het transportbedrijf
gereclameerd worden en moet dit bedrijf de opdracht geven
de gebreken vast te leggen. Reclamaties wegens gebreken
moeten een beschrijving van het gebrek bevatten. Een niet
binnen de termijn ingediende klacht sluit iedere aanspraak
van de klant krachtens plichtsverzuim wegens gebreken uit.
Dit geldt niet in het geval van opzettelijke of frauduleuze
handelingen onzerzijds, in het geval van letsel aan lijf en
leden of de gezondheid, dan wel bij aanvaarding van een
garantie van vrijheid van gebreken of aansprakelijkheid
krachtens de productaansprakelijkheidswetgeving.

8.4

Bij het begin van de verwerking, behandeling, verbinding of
vermenging met andere voorwerpen gelden de geleverde
producten bij herkenbare materiële gebreken als zijnde
contractueel door de klant goedgekeurd. Hetzelfde geldt in
geval van doorsturen van de oorspronkelijke plaats van
bestemming. Alvorens met een van de bovengenoemde
activiteiten te beginnen, is het de verantwoordelijkheid van
de klant om aan de hand van controles met een passende
omvang en methodiek op te helderen of de geleverde
producten geschikt zijn voor de door hem beoogde
verwerkings-, procedure- en overige gebruiksdoelen.

8.5

In geval van overige inbreuken op verplichtingen moet de
klant, vooraleer andere rechten worden afgedwongen,
onverwijld een formele, schriftelijke oproep tot het
achterwege laten van deze inbreuken indienen, hierbij een
gepaste termijn voor remediëring opgevend.

8.6

Zo het plichtsverzuim niet bij wijze van uitzondering
betrekking heeft op een fabrieksprestatie van onzentwege,
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is terugtreding uitgesloten voor zover ons plichtsverzuim
onbeduidend is.
8.7

Voor materiële gebreken bieden wij garantie voor een
periode van één (1) jaar, gerekend vanaf de datum van de
overdracht van het risico (zie paragraaf 7). Dit geldt niet
indien wij schuldig zijn aan kwaadwilligheid, opzet of grove
nalatigheid of in de gevallen van de hiernavolgende
paragrafen 11.1 (a) – (h). De verjaringstermijn in geval van
een leveringsregres overeenkomstig §§ 445a, 445b van het
Duits Burgerlijk Wetboek blijft onverlet.

8.8

Verdere vorderingen van de klant wegens of in verband met
gebreken of gevolgschade veroorzaakt door gebreken, om
welke reden dan ook, bestaan slechts overeenkomstig de
bepalingen van paragraaf 11, voor zover het niet om
aanspraken op schadevergoeding krachtens een garantie
gaat die bedoeld is om de klant te beschermen tegen het
risico van eventuele gebreken. Ook in dit geval zijn wij
echter alleen aansprakelijk voor de typische en
voorzienbare schade.

8.9

Indien de klant of een derde op onvakkundige wijze
repareert, indien ontoelaatbare wijzigingen aan de
producten worden uitgevoerd, indien onderdelen
vervangen of verbruiksmaterialen gebruikt worden die niet
aan de specificaties voldoen of indien onze gebruiks- of
onderhoudsinstructies niet opgevolgd worden, bestaat
onzerzijds geen aansprakelijkheid voor de daaruit
voortvloeiende gevolgen. Dit geldt evenwel niet indien het
garantiegeval aantoonbaar niet te wijten is aan een van de
bovengenoemde redenen voor uitsluiting.

8.10

Onze
garantie
en
de
daaruit
voortvloeiende
aansprakelijkheid zijn eveneens uitgesloten indien
gebreken en daarmee samenhangende schade niet
aantoonbaar op defect materiaal of op foutieve uitvoering,
dan wel een gebrekkige gebruikshandleiding berusten. In
het bijzonder zijn de garantie en de daaruit voortvloeiende
aansprakelijkheid uitgesloten voor de gevolgen van
verkeerd gebruik, overmatige benutting of ongeschikte
opslagomstandigheden, bijvoorbeeld de gevolgen van
chemische,
elektromagnetische,
mechanische
of
elektrolytische invloeden die niet aan de voorziene
gemiddelde standaardinvloeden beantwoorden. Dit geldt
niet bij kwaadwillige of opzettelijk gedrag van onzentwege
of letsel aan lijf en leden of de gezondheid, noch bij
aansprakelijkheid
krachtens
de
productaansprakelijkheidswetgeving.

8.11

Er bestaan geen aanspraken wegens gebreken in geval
van slechts geringe afwijking van de afgesproken of
gebruikelijke gesteldheid of bruikbaarheid.

8.12

De erkenning van inbreuken op verplichtingen, in het
bijzonder in geval van materiële gebreken, moet steeds
schriftelijk zijn.

9.

Prijzen, betalingsvoorwaarden, onzekerheidsverweer

9.1

Al onze prijzen zijn principieel in euro, exclusief door de
klant te betalen belasting over de toegevoegde waarde,
tegen het telkenmale wettelijk voorgeschreven tarief,
exclusief verpakking en vracht. De prijzen alsmede
prijstoeslagen worden volgens ons op het tijdstip van
sluiting van het contract algemeen geldende prijslijst
bepaald, voor zover niet anderszins overeengekomen.

9.2

Naar eigen goeddunken (§ 315 Duits Burgerlijk Wetboek)
hebben wij het recht de prijzen voor onze leveringen en
prestaties eenzijdig te verhogen in geval van verhoging van
fabricage-, materiaal- en/of aanschafkosten, loon- en
bijkomende loonkosten, sociale bijdragen alsmede
energiekosten en kosten door toedoen van wettelijke
voorschriften,
milieuheffingen,
valutaomrekeningen,
douanewijzigingen en/of overige openbare taksen, indien
deze de kosten van onze contractueel overeengekomen
leveringen en prestaties direct of indirect beïnvloeden en
met meer dan 5% verhogen, alsook indien tussen de
sluiting van het contract en de levering/prestatie meer dan
4 maanden liggen. Een verhoging in bovenstaande zin is
uitgesloten indien de kostenverhoging bij afzonderlijke of
alle van de voornoemde factoren opgeheven wordt door
een kostenverlaging bij andere van de vernoemde met
betrekking tot de totale kostenlast voor de levering/prestatie
(kostenvereffening). Zo de voornoemde kostenfactoren
gereduceerd worden zonder dat de kostenverlaging door
de verhoging van andere van de bovenvermelde
kostenfactoren
gecompenseerd
wordt,
moet
de
kostenverlaging aan de klant worden doorgegeven in het
kader van een prijsverlaging. Zo de nieuwe prijs op grond
van ons voornoemd prijsaanpassingsrecht 20% of meer
boven de oorspronkelijke prijs ligt, heeft de klant het recht
zich terug te trekken uit nog niet geheel vervulde
contractovereenkomsten met het oog op het nog niet
vervulde deel van het contract. Hij kan dit recht evenwel
slechts onverwijld na mededeling van de verhoogde
vergoeding afdwingen.

9.3

Onze facturen zijn binnen 30 dagen na levering van de
producten te betalen zonder enige aftrek, voor zover niet
schriftelijk anderszins overeengekomen.

9.4

Bij ontstentenis van betaling wordt de klant, ook zonder
aanmaning, binnen 31 dagen na levering achterstallig.

9.5

Met ingang van de achterstalligheid worden verwijlintresten
aangerekend ten bedrage van 9 procentpunten boven de
desbetreffende basisrentevoet op het tijdstip van de
opeisbaarheid van de betaling. Het afdwingen van een
verdergaande schadevergoeding blijft voorbehouden.

9.6

Als dag van betaling geldt de datum van ontvangst van het
geld bij ons of de overschrijving op onze rekening.

9.7

Achterstalligheid van de klant bewerkstelligt de
onmiddellijke opeisbaarheid van alle betalingsaanspraken
krachtens de zakelijke relatie met de klant. Zonder
rekenschap
van
afspraken
voor
afbetaling
of
termijnbetalingsovereenkomsten zijn in dit geval alle
verbintenissen zijdens de klant jegens ons onverwijld
opeisbaar.

9.8

Indien betalingsvoorwaarden niet nageleefd worden of
indien omstandigheden bekend of herkenbaar worden die,
naar ons plichtsgetrouw commercieel goeddunken,
gegronde twijfels aan de kredietwaardigheid van de klant
teweegbrengen, en inzonderheid ook feiten die reeds bij
sluiting van het contract voorhanden waren doch ons niet
bekend waren, dan wel ons bekend hadden moeten zijn,
hebben wij in deze gevallen – zonder afbreuk aan
verdergaande wettelijke rechten – het recht om de verdere
behandeling van lopende orders, dan wel de levering te
staken en voor nog uitstaande leveringen vooruitbetalingen
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of het stellen van onzes inziens billijke zekerheden te eisen,
alsmede het recht om, na het vruchteloos verstrijken van
een gepaste extra termijn voor het stellen van dergelijke
zekerheden – zonder afbreuk aan overige wettelijke
rechten –, ons uit de overeenkomst terug te trekken. De
klant is verplicht ons alle schade te vergoeden die ontstaat
door het niet uitvoeren van het contract.
9.9

Een retentie- of verrekeningsrecht van de klant bestaat
uitsluitend met betrekking tot tegenaanspraken die
onaangevochten of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

9.10

Een retentierecht kan slechts in zoverre door de klant
uitgeoefend worden als zijn tegenaanspraak op dezelfde
contractuele relatie berust.

10.

Eigendomsvoorbehoud

10.1

Wij behouden ons de eigendom aan alle door ons
geleverde waren voor (hiernavolgend ‘voorbehoudswaar’
genoemd), totdat alle vorderingen krachtens de zakelijke
relatie met de klant vereffend zijn, inclusief de toekomstig
ontstaande aanspraken uit later afgesloten contracten. Dit
geldt eveneens voor een saldo ten faveure van ons, indien
sommige of alle vorderingen door ons in een lopende
rekening (rekening-courant) opgenomen worden en het
saldo in balans is.

10.2

10.3

De klant moet de voorbehoudswaar toereikend verzekeren,
in het bijzonder tegen brand en diefstal. Aanspraken jegens
de verzekering uit een schadegeval dat de
voorbehoudswaar betreft, worden bij dezen reeds aan ons
afgestaan ten bedrage van de waarde van de
voorbehoudswaar.

10.5

10.6

Indien de klant vorderingen uit de doorverkoop van
voorbehoudswaar in een met zijn afnemers bestaande
rekening-courantverhouding opneemt, doet hij thans reeds,
ten faveure van ons, afstand van een te zijnen faveure
resulterend, erkend slotsaldo ter hoogte van het bedrag dat
overeenkomt met het totale bedrag van de in de rekeningcourant opgenomen vordering uit de doorverkoop van onze
voorbehoudswaar.

10.7

Indien de klant reeds aan derden afstand heeft gedaan van
vorderingen uit de doorverkoop van door ons geleverde of
te leveren producten, inzonderheid op grond van reële of
irreële factoring, of indien hij andere overeenkomsten heeft
getroffen krachtens dewelke onze huidige of toekomstige
zekeringsrechten conform deze paragraaf 10 in het
gedrang kunnen komen, moet hij ons hiervan onverwijld op
de hoogte brengen.
In geval van irreële factoring hebben wij het recht ons uit
het contract terug te trekken en de uitlevering van reeds
geleverde producten te eisen. Hetzelfde geldt in geval van
reële factoring indien de klant krachtens het contract met
de factor niet vrijelijk over de koopprijs van de vordering kan
beschikken.

10.8

Bij gedrag dat strijdig met het contract is en waaraan de
klant schuld draagt, in het bijzonder bij achterstalligheid van
betaling, hebben wij – zonder dat wij ons voorafgaandelijk
uit het contract terug behoeven te trekken – het recht op
terugname van alle voorbehoudswaar. De klant is in dit
geval zonder meer verplicht tot overhandiging. Voor de
constatatie van de voorraad van de door ons geleverde
waar mogen wij te allen tijde tijdens de normale
kantooruren de bedrijfsruimten van de klant betreden. De
terugname van de voorbehoudswaar behelst slechts
terugtrekking uit het contract zo wij zulks schriftelijk
verklaren of zo dwingende wettelijke bepalingen zulks
voorzien. De klant moet ons onverwijld schriftelijk inlichten
omtrent alle toegangen van derden tot voorbehoudswaar of
tot aan ons afgestane vorderingen.

10.9

Indien de waarde van de voor ons, krachtens bovenstaande
bepalingen, bestaande zekerheden de totale vorderingen in
hun geheel met meer dan 10% overschrijdt, zijn wij, op
verzoek van de klant, in dier voege verplicht tot vrijgave van
zekerheid naar onze keuze.

10.10

Bewerking en verwerking van de voorbehoudswaar
geschiedt voor ons als fabrikant in de zin van § 950 van het
Duits Burgerlijk Wetboek, zonder ons evenwel te
verplichten. Indien de voorbehoudswaar met andere, niet
aan ons toebehorende voorwerpen verwerkt of
onafscheidelijk verbonden wordt, verwerven wij de medeeigendom aan de nieuwe zaak in verhouding van de
berekeningswaarde
van
onze
waar
tot
de
berekeningswaarden van de andere verwerkte of
verbonden voorwerpen. Indien onze waren met andere
bewegende voorwerpen tot één zaak verbonden worden
die als hoofdzaak beschouwd dient te worden, draagt de
klant thans reeds in dezelfde verhouding de medeeigendom daaraan aan ons over. De klant houdt het
eigendom of mede-eigendom voor ons kosteloos in

De klant heeft het recht, de geleverde producten in het
gebruikelijke handelsverkeer verder te verkopen. Andere
beschikkingen, in het bijzonder verpandingen of toezegging
van zekerheidseigendom, zijn hem niet toegestaan. Indien
de voorbehoudswaar bij verdere verkoop niet onmiddellijk
door de externe koper betaald wordt, is de klant verplicht,
uitsluitend onder eigendomsvoorbehoud verder te
verkopen.
Het recht op verdere verkoop van de voorbehoudswaar
komt zonder meer te vervallen indien de klant zijn betaling
staakt of ten overstaan van ons achterstallig wordt.

10.4

documentatie voor het innen van afgestane vorderingen in
hun totaliteit aan ons te verstrekken en, indien wij dit niet
zelf doen, zijn afnemers onverwijld op de hoogte te stellen
van de afstandname ten faveure van ons.

De klant doet bij dezen reeds ten faveure van ons afstand
van alle vorderingen inclusief zekerheden en nevenrechten
die voor hem jegens de eindafnemers dan wel jegens derde
personen ontstaan krachtens of in verband met de verdere
verkoop van voorbehoudswaar. Hij mag geen afspraak met
zijn afnemers maken die onze rechten op enigerlei wijze
uitsluit of in het gedrang brengt of die de voorafgaande
afstand van de vordering tenietdoet. In geval van verkoop
van voorbehoudswaar met andere voorwerpen geldt de
vordering jegens de externe afnemer ten bedrage van de
tussen ons en de klant overeengekomen leveringsprijs als
zijnde afgestaan, voor zover de bedragen die aan de
individuele waren toekomen niet uit de rekening kunnen
worden afgeleid.
De klant behoudt het recht op het innen van de aan ons
afgestane vordering tot aan de herroeping hiervan
onzerzijds, die te allen tijde toegestaan is. Wanneer wij
zulks eisen, is hij verplicht de vereiste inlichtingen en
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bewaring. De hierdoor ontstane mede-eigendomsrechten
gelden als voorbehoudwaar. Wanneer wij dit eisen, is de
klant te allen tijde verplicht ons de noodzakelijke
inlichtingen te verstrekken voor het afdwingen van onze
eigendoms- of mede-eigendomsrechten.
10.11

10.12

Zodra de klant de betaling staakt of wanneer een
faillissementsaanvraag voor de klant wordt ingediend, heeft
hij niet meer het recht op verkopen, verwerken, verbinden
of vermengen van voorbehoudswaar (zie paragraaf 10.1).
Daarentegen moet hij in dit geval de onverwijlde
afzonderlijke
opslag
en
markering
van
de
voorbehoudswaar uitvoeren en bedragen die uit afgestane
vorderingen wegens productleveringen aan ons toekomen,
en die door hem ontvangen worden, uit onzen hoofde als
fiduciair trustee in bewaring houden.
Indien, bij leveringen naar het buitenland, in het
importerende land zijdens de klant bepaalde maatregelen
en/of verklaringen vereist zijn opdat het bovenstaand
vermelde eigendomsvoorbehoud of de aldaar omschreven
overige rechten onzerzijds rechtsgeldig zouden zijn, dient
de klant ons schriftelijk of tekstueel hierop attent te maken
en dergelijke maatregelen en/of verklaringen op zijn kosten
onverwijld uit te voeren of af te leggen. Wij zullen hieraan in
de vereiste omvang meewerken. Indien de wetgeving van
het importerende land geen eigendomsvoorbehoud toelaat
doch ons de mogelijkheid biedt ons andere rechten op het
voorwerp van de levering voor te behouden, kunnen wij alle
rechten van deze aard naar ons goeddunken (§ 315 Duits
Burgerlijk Wetboek) uitoefenen. Indien door ons daardoor
geen gelijkwaardige zekerstelling van de aanspraken
jegens de klant bereikt wordt, is de klant verplicht ons op
zijn kosten onverwijld andere gepaste zekerheden aan de
geleverde waar of overige zekerheden naar ons
goeddunken (§ 315 Duits Burgerlijk Wetboek) te
verstrekken.

11.

Aansprakelijkheid, uitsluiting en inperking van de
aansprakelijkheid

11.1

Wij zijn principieel uitsluitend aansprakelijk voor opzet en
grove nalatigheid van ons en onze wettelijke
vertegenwoordigers
en
assistenten.
Onze
aansprakelijkheid
en
die
van
onze
wettelijke
vertegenwoordigers en assistenten voor lichte nalatigheid
zijn derhalve uitgesloten, voor zover het niet gaat om
(a)

een inbreuk op wezenlijke contractuele plichten;
wezenlijke contractuele plichten zijn plichten
waarvan de vervulling het contract mag bepalen
en op de naleving waarvan de klant mag
vertrouwen;

(b)

een inbreuk op plichten in de zin van § 241 lid 2
Duits Burgerlijk Wetboek indien onze prestatie niet
meer redelijkerwijze aan de klant kan worden
opgelegd,

(c)

schade aan lijf en leden en de gezondheid,

(d)

de overname van een garantie voor de
gesteldheid van een prestatie, voor het
beschikbaar zijn van het resultaat van een
prestatie of voor een aanschafrisico,

(e)

kwade trouw,

(f)

initiële onmogelijkheid,

(g)

aanspraken
krachtens
productaansprakelijkheidswet of

(h)

overige gevallen
aansprakelijkheid.

van

dwingende

de
wettelijke

11.2

Voor zover aan ons of onze assistenten slechts geringe
nalatigheid te wijten valt en geen sprake is van een in de
paragraaf 11.1, punten (a), (c), (d), (e), (g) en (h) genoemde
gevallen, is het bedrag van onze aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal EUR 3.000.000,00 en – eveneens bij inbreuk
op wezenlijke contractuele plichten – tot de bij sluiting van
het contract typische en te voorziene schade.
Verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

11.3

Verdergaande aansprakelijkheid voor schadevergoeding
dan voorzien in de bovenstaande paragrafen is uitgesloten,
ongeacht het juridische karakter van de ingeroepen
aanspraak. Dit geldt inzonderheid voor aanspraken op
schadevergoeding wegens culpa in contrahendo, wegens
overige plichtinbreuken of wegens aan een onrechtmatige
daad ontspruitende aanspraken op vergoeding van
materiële schade overeenkomstig § 823 Duits Burgerlijk
Wetboek.

11.4

De uitsluitingen of inperkingen van aansprakelijkheid
krachtens de bovenstaande paragrafen 11.1 tot 11.3
gelden in dezelfde omvang ten faveure van onze
leidinggevende en niet leidinggevende werknemers en
overige assistenten alsook onze onderaannemers.

11.5

Aanspraken van de klant op schadevergoeding uit deze
contractuele verhouding kunnen slechts binnen een
sperperiode van één (1) jaar vanaf het wettelijke begin van
de verjaring ingeroepen worden. Dit geldt niet indien wij
schuldig zijn aan kwaadwilligheid, opzet of grove
nalatigheid of in de gevallen van de paragrafen 11.1 (a) –
(h). De verjaringstermijn in geval van een leveringsregres
overeenkomstig §§ 445a, 445b van het Duits Burgerlijk
Wetboek blijft onverlet.

11.6

Aan de bovenstaande regelingen is geen ommekeer van de
bewijslast verbonden.

12.

Uitvoercontrole, intracommunautaire handel

12.1

Bij ontstentenis aan een andere schriftelijke overeenkomst
is het geleverde steeds bedoeld om te blijven en te worden
gebruikt en verkocht in het eerste leverende land dat met
de klant overeengekomen is.

12.2

Voor de uitvoer van bepaalde goederen kan een
vergunning vereist zijn – bv. op grond van de aard of het
beoogde gebruik of de eindbestemming. Dit geldt
inzonderheid voor zogenaamde goederen voor tweeërlei
gebruik (goederen met dubbel gebruiksdoel). De klant is
zelf verplicht de toepasselijke uitvoervoorschriften en embargo’s voor deze goederen (producten, goederen,
software, technologie), in het bijzonder van de Europese
Unie (EU), Duitsland of andere EU-lidstaten en eventueel
de VS, strikt na te leven.

12.3

In het bijzonder zal de klant controleren en ervoor zorgen
dat:

Bladzijde 6 van 8

Algemene Verkoopvoorwaarden voor de webwinkel
van Interroll Fördertechnik GmbH

(a)

de bezorgde producten niet voor gebruik in
bewapening, kernenergie of wapentechnologie
bestemd zijn;

(b)

geen in de Amerikaanse Denied Persons List
(DPL) genoemde ondernemingen of personen
worden bevoorraad met goederen, software en
technologie van oorsprong uit de VS;

(c)

geen bedrijven of personen waarnaar wordt
verwezen in de Amerikaanse Warning List, de
Amerikaanse Entity List of de Amerikaanse
Specially Designated Nationals List zonder
toepasselijke vergunning voorzien worden van
producten van oorsprong uit de VS;

(d)

niet geleverd wordt aan ondernemingen of
personen die genoemd worden in de lijst van de
Specially Designated Terrorists, Foreign Terrorist
Organisations, Specially Designated Global
Terrorists of de terroristenlijst van de EU;

(e)

de vroegtijdige waarschuwingsberichten van de
bevoegde Duitse of nationale autoriteiten van het
land van oorsprong van de levering in acht
genomen worden.

als belastbaar wordt behandeld, vergoedt de klant de
belasting die dientengevolge door ons betaald moet
worden.
12.9

Indien er sprake is van dubbele belastingheffing –
overdrachtsrechten in het land van de afnemer, btw in
Duitsland –, betaalt de afnemer de te veel betaalde, dat wil
zeggen krachtens de overdrachtsrechtenverplichting niet
verschuldigde, omzetbelasting aan ons terug en ziet hij af
van de tegenwerping op grond van winstderving.

13.

Eigendomsrechten van derden

13.1

Wij zijn louter verplicht om de producten vrij van rechten of
aanspraken van derden te leveren die gebaseerd zijn op
industriële eigendomsrechten of andere intellectuele
eigendom en die wij bij de sluiting van het contract kenden
of ten gevolge van grove nalatigheid niet kenden, met dien
verstande dat het recht of de aanspraak op industriële
eigendomsrechten of andere intellectuele eigendom
gebaseerd is

De klant verbindt zich ertoe ons op aanvraag onverwijld,
doch uiterlijk binnen tien dagen na de indiening van het
origineel, de bijbehorende documenten betreffende het
eindgebruik in de door het Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle aangegeven vorm toe te zenden.
12.4

De toegang tot en het gebruik van onze producten mogen
alleen plaatsvinden als ze voldoen aan de bovengenoemde
inspectie en garantie; zo niet zijn wij niet verplicht te
presteren.

12.5

De klant verbindt zich ertoe om bij de overdracht van
producten andere ontvangers op dezelfde wijze te
verplichten en hen te informeren betreffende de noodzaak
van naleving van dergelijke wetgevingen.

12.6

13.2

De klant verbindt zich ertoe ons te vrijwaren van alle schade
die voortvloeit uit de culpoze inbreuk op de bovenstaande
verplichtingen volgens de paragrafen 12.1 tot 12.5. De
omvang van de te vergoeden schade omvat ook de
vergoeding van alle noodzakelijke en redelijke uitgaven die
voor ons optreden of opgetreden zijn, inzonderheid de
kosten en onkosten voor een eventuele verdediging voor
het gerecht alsmede eventuele administratieve of
boetegelden van overheidswege.

12.7

In geval van een culpoze inbreuk op de bovenstaande
plichten conform paragrafen 12.1 tot 12.5 door de klant
hebben wij het recht om de verkoopovereenkomst te
herroepen.

12.8

De klant verzekert de juistheid van zijn btwidentificatienummer. Hij verbindt zich ertoe ons onmiddellijk
in kennis te stellen van iedere wijziging van zijn naam, van
zijn adres en onderneming en van zijn btwidentificatienummer, alsmede van de voor hem
verantwoordelijke binnenlandse financiële autoriteit. Indien
een levering wegens gebreken bij de vermelding van de
naam, de firma, het adres of het btw-identificatienummer
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(a)

in overeenstemming met de wetgeving van de
Bondsrepubliek Duitsland, op voorwaarde dat
onze klant aldaar zijn zetel of vestiging heeft; of

(b)

naar het recht van een ander land indien de klant
aldaar zijn zetel of vestiging heeft; of

(c)

naar het recht van een derde land enkel indien wij
uitdrukkelijk schriftelijk met de klant het gebruik of
de verkoop van onze producten in dit derde land
overeengekomen zijn.

Voor zover een derde gerechtvaardigde aanspraken jegens
onze klanten maakt met betrekking tot de door ons
geleverde producten overeenkomstig het bovenstaande
lid 1, zijn wij binnen de in paragraaf 8.7 vermelde termijn als
volgt aansprakelijk jegens de klant:
(a)

Wij zullen naar eigen goeddunken eerst op onze
eigen kosten ofwel een gebruiksrecht trachten te
verkrijgen, ofwel de producten derwijze
veranderen dat het eigendomsrecht niet
geschonden
wordt, ofwel de producten
uitwisselen. Indien dit voor ons niet onder gepaste
omstandigheden mogelijk is, heeft de klant recht
op zijn wettelijke rechten, die desalniettemin aan
deze
Algemene
Verkoopen
Leveringsvoorwaarden onderworpen zijn.

(b)

Bij aanspraken die door derden ingeroepen
worden, is de klant verplicht ons onverwijld
schriftelijk op de hoogte te stellen, inbreuken niet
te erkennen en alle verdedigingsmaatregelen en
schikkingsonderhandelingen aan ons voor te
behouden. Indien de klant het gebruik van de
producten voor schadebeperking of om andere
belangrijke redenen staakt, is hij verplicht de derde
mede te delen dat het staken van het gebruik geen
erkenning
van
een
inbreuk
op
een
eigendomsrecht inhoudt. Indien de klant, ten
gevolge van het gebruik van de door ons
geleverde producten, door derden in rechte wordt
aangesproken wegens inbreuken op intellectueleeigendomsrechten, verbindt de klant zich ertoe
ons dienaangaande onverwijld op de hoogte te
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brengen en ons de gelegenheid te bieden aan een
eventueel gerechtelijk geschil deelachtig te
worden. De klant moet ons in alle opzichten
steunen bij het voeren van dergelijke rechtszaken.
De klant moet zich onthouden van enige handeling
die onze rechtspositie in het gedrang kan brengen.
13.3

Onze verplichting overeenkomstig
betrekking op gevallen

lid 1

heeft

14.4

geen

(a)

waarin de inbreuk op eigendomsrechten
voortvloeit uit het feit dat wij ons bij de
vervaardiging van de producten aan informatie of
overige gegevens georiënteerd hebben die de
klant ons ter beschikking gesteld of opgedragen
heeft, of

(b)

waarin de inbreuk op eigendomsrechten door een
door ons niet te voorziene toepassing door de
klant veroorzaakt wordt, dan wel door het feit dat
de producten door de klant gewijzigd worden ofwel
vermengd of tezamen ingezet met niet door ons
geleverde producten.

13.4

Onze aansprakelijkheid krachtens paragraaf 11 blijft
onverlet.

14.

Geheimhouding, gegevensbescherming

14.1

De klant verbindt zich tot geheimhouding van feiten,
documenten en kennis waarvan hij in de loop van de
uitvoering van de zakelijke relaties met ons wetenschap
krijgt en die technische, financiële, zakelijke of
marktgerelateerde informatie betreffende ons bedrijf
bevatten, voor zover wij de desbetreffende informatie als
zijnde vertrouwelijk hebben aangewezen of een
klaarblijkelijk belang bij de geheimhouding ervan hebben
(hiernavolgend als geheel ‘vertrouwelijke informatie’
genoemd). De klant zal de vertrouwelijke informatie
uitsluitend voor het doel van de contractconforme
implementatie en uitvoering van de contractuele relatie met
ons, alsmede van de hierop berustende individuele
contracten, gebruiken.

14.2

Het doorgeven van vertrouwelijke informatie door de klant
aan derden vergt de uitdrukkelijke en voorafgaande
schriftelijke instemming van onzentwege.

14.3

De
geheimhoudingsplicht
overeenkomstig
de
bovenstaande paragraaf 14.1 bestaat niet indien de
desbetreffende vertrouwelijke informatie aantoonbaar:
(a)

(d)

de klant reeds bekend was of aan een derde
bekend wordt gemaakt die bevoegd is tot
doorgave ervan; of

(c)

zonder ons toedoen en zonder benutting van
andere door het contractuele contact verkregen
informatie of kennis door de klant ontwikkeld
wordt; of

Met het oog op persoonsgegevens van de klant zullen wij
de doorslaggevende wettelijke bepalingen, inzonderheid de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
naleven. Persoonsgegevens van de klant worden door ons
vergaard, opgeslagen, verwerkt en gebruikt indien, in
zoverre en zolang dit noodzakelijk is voor de motivering,
uitvoering of beëindiging van het contract met de klant. Een
verdergaand vergaren, opslaan, verwerken en gebruiken
van persoonsgegevens van de klant vindt slechts plaats
indien een rechtsvoorschrift zulks vereist of toestaat, of
indien de klant heeft ingestemd. Het is de klant bekend dat
voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en het
vervullen van de contract met de klant het vergaren,
verwerken en gebruiken van de contactgegevens van de
contactpersonen van de klant (naam, e-mailadressen enz.)
op basis van art. 6 lid 1 punt b) AVG vereist is. In het
bijzonder hebben wij het recht de gegevens aan derden
door te geven indien en voor zover dit noodzakelijk is voor
de uitvoering van precontractuele maatregelen en de
vervulling van het contract (bv. voor levering, facturatie of
klantenbeheer) overeenkomstig art. 6 lid 1 punt b) AVG of
vervulling van een wettelijke verplichting in de zin van art. 6
lid 1 punt c) AVG. Wij zullen deze gegevens voorts evt. ook
aan derden (bv. incassobedrijven) doorsturen voor het
afdwingen van vorderingen overeenkomstig art. 6 lid 1
punt b) en/of f) AVG.
Aanvullend geldt onze privacyverklaring, die op
https://www.interroll.com/de/datenschutz/ geraadpleegd en
afgedrukt kan worden.

15.

Plaats van voltrekking, bevoegde rechtbank,
toepasselijk recht

15.1

De plaats van voltrekking voor alle contractuele
verplichtingen is, uitgezonderd in geval van overname van
een brengschuld, de statutaire zetel van ons bedrijf.

15.2

De exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen is –
voor zover wettelijk toegelaten – de bevoegde rechtbank
voor de zetel van ons bedrijf. Wij hebben desalniettemin
tevens het recht, de klant voor zich algemeen bevoegde
rechtbank aan te klagen.

15.3

Voor alle juridische relaties tussen de klant en ons geldt
uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, in
het bijzonder onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag
(CISG).

de stad der techniek is die toegankelijk is voor de
algemene openbaarheid, of deze informatie
zonder toedoen van de klant de stand der techniek
wordt; of

(b)

krachtens dwingende wettelijke voorschriften, dan
wel gerechtelijke of overheidsverordeningen
prijsgegeven moet worden.
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