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Leverings- en betalingsvoorwaarden van Stemin Breitbach 

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene 
verkoop- en leverings-voorwaarden voor de metaal- en electrotechnische industrie, door de Vereniging FME-CWM op 16 april 2010 
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag (no. 29/2010). Een exemplaar van deze leverings- en 
betalingscondities zenden wij u desgevraagd kosteloos toe. Andersluidende voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand. 

 

Aanvullende voorwaarden 

1. Verkoopprijzen 
De verkoopprijzen zijn netto, excl. BTW, en gelden voor levering af fabriek - Lochem (EXW / Af fabriek - 
Lochem / NL – conform Incoterms-2010), exclusief verpakking en vracht. 

2. Levering 

Zendingen binnen Nederland kunnen, tegen berekening van verpakkings- en verzendkosten, met een door 
ons aan te wijzen vervoerder geleverd worden, exclusief transportverzekering. Voor levering naar een plaats 
op de Waddeneilanden gelden afzonderlijke condities. 

Indien bestellingen worden geplaatst met de opdracht om op verschillende data te leveren dan wordt elke 
levering als een aparte zending beschouwd. 

3. Order- verpakkings- 

en verzendkosten 

Bij zendingen binnen Nederland worden door ons order-, verpakkings- en verzendkosten in rekening 
gebracht, te weten: 

 bij een netto-zendingswaarde  € 100,00 wordt € 23,75 order- verpakkings- en verzendkosten 
berekend; 

 bij een netto-zendingswaarde > € 100,00 worden uitsluitend de verpakkings- en verzendkosten 
doorbelast. 

4. Afhaalopdrachten Voor afhaalopdrachten met een netto-orderwaarde  € 100,00 wordt additioneel € 9,75 in rekening gebracht. 

5. Betaling 
De betalingsconditie wordt op onze offerte en / of orderbevestiging aangegeven. Wij behouden ons het recht 
voor de betalingstermijn te wijzigen indien zich omstandigheden voordoen, die uw  kredietwaardigheid 
beïnvloeden of indien u gemaakte afspraken niet nakomt. 

6. Retouren 

6.1 Indien door ons geleverde artikelen gebreken vertonen of niet volgens orderbevestiging zijn 
geproduceerd, kunnen deze producten, na overleg, aan ons worden geretourneerd voor reparatie of 
vervanging. Transport- en reparatie- of vervangingskosten zijn dan voor onze rekening. 

6.2 De aansprakelijkheid voor gevolgschade wijzen wij uitdrukkelijk af. 

6.3 Producten die om andere redenen aan ons worden geretourneerd dienen, na door ons verleende 
toestemming, franco aan ons te worden gezonden. Voor deze producten crediteren wij u maximaal 
70% van de netto factuurwaarde, exclusief berekende order-, verpakkings- en/of verzendkosten. Voor 
retourzendingen met een netto factuurwaarde < € 100,00 worden € 16,25 retournamekosten 
additioneel in rekening gebracht. 

6.4 Producten in een uitvoering, die niet in overeenstemming zijn met onze gecatalogiseerde 
standaardproducten, worden niet door ons teruggenomen. 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 Artikel XII lid 1 komt in afwijking van de bestaande FME-CWM tekst te luiden: onverminderd het 
bepaalde in Art. 6.185 BW is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot nakoming van 
de in Art. XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Het in de volgende leden van 
Art. XII bepaalde geldt eveneens onverminderd het bepaalde in Art. 6.185 BW. 

7.2 Artikel XII lid 5 komt in afwijking van de bestaande FME-CWM tekst te luiden: De aansprakelijkheid 
van de opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot het bedrag dat aan opdrachtnemer uitgekeerd wordt 
op grond van de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringscondities 
worden door opdrachtnemer op eerste verzoek ter hand gesteld. Art. XII lid 5 van de FME-CWM 
voorwaarden wordt omgenummerd in Art. XII lid 6. 

8. Annulering van een 

bestelling 

In geval van annulering zal Stemin Breitbach een vergoeding in rekening brengen. De berekening van een 
redelijk compensatieniveau wordt bijvoorbeeld beïnvloed door het niveau van personalisatie van het product, 
de mate waarin de productie is gevorderd, het tijdstip waarop de annulering plaatsvond, de werkelijke kosten 
van de verkoper en de verlies van inkomsten van de verkoper. 

9. Afwijkende aantallen 
Voor alle producten, die wat uitvoering betreft, niet in overeenstemming zijn met onze gecatalogiseerde 
standaardproducten, geldt, dat het door ons te leveren aantal  10% mag afwijken van het in opdracht 
genomen aantal. 

10. Geldigheid 
Wij behouden ons het recht voor deze leveringscondities en aanvullende leveringsvoorwaarden tussentijds 
zonder notificatie te wijzigen. 

 


