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VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

VAN ESCO AANDRIJVINGEN B.V. 
 
Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam onder depotnummer 56/2018 op 21 september 2018. 
 

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken en/of 

verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. 

 

Artikel 1 – Algemeen 

In deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

“wij” en “ons”: Esco Aandrijvingen B.V.; 

“wederpartij”: iedere (rechts)persoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten 

respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), 

rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n); 

“zaken”: aandrijfsystemen en/of componenten hiervoor en voorts al hetgeen dat voorwerp van 

overeenkomst is. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

a Al onze aanbiedingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan worden beheerst 

door deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Wijzigingen van deze 

voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk en 

uitdrukkelijk met ons zijn overeengekomen. 

b Indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert zijn deze voor ons niet bindend. Wij 

wijzen alle andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. 

c Acceptatie van onze aanbiedingen kan slechts geschieden onder aanvaarding van onze 

verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. 

 

Artikel 3 – Aanbiedingen 

a Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden 

nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard.  

b Elke offerte is gebaseerd op de huidige prijzen, standaardlonen en daarmede verband 

houdende sociale lasten en geldende wetten. 

c Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van de verhoging 

van fabrieksprijzen, dan behouden wij ons het recht voor de hierdoor ontstane verschillen 

aan de wederpartij door te berekenen. 

d Indien de verkoopprijzen zijn gebaseerd op de verhouding van de Nederlandse valuta ten 

opzichte van de valuta van het land van herkomst der zaken en indien deze verhouding na de 

offerte doch vóór de levering een wijziging ondergaat, behouden wij ons het recht voor de 

hierdoor ontstane verschillen aan de wederpartij door te berekenen, des gevraagd geven wij 

gaarne nadere informatie over de bij de prijsberekening gehanteerde dagkoers. 
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e Hoewel steeds getracht zal worden de schriftelijk opgegeven levertijd te handhaven, kan 

hiervoor door ons geen garantie worden gegeven. De opgegeven levertijd is gebaseerd op de 

ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige 

levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. 

Indien buiten onze schuld vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde 

werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen 

niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 

f Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde met betrekking tot verlenging van de 

levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan onze 

zijde ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de wederpartij aan enige uit de 

overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met 

betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 

g Gegevens in drukwerken en prijslijsten, door ons verstrekt, zijn aan wijziging onderhevig 

zonder voorafgaand bericht, zodat wij hieraan nimmer zijn gebonden. 

h Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen exclusief omzetbelasting. 

i In het algemeen wordt emballage tegen kostprijs aan de wederpartij in rekening gebracht en 

niet teruggenomen. 

 

Artikel 4 – Betalingen 

a Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zal betaling plaats vinden uiterlijk 30 dagen 

na factuurdatum.  

b Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door ons is ontvangen, is de 

wederpartij van rechtswege in gebreke en is de wederpartij ons een rente verschuldigd van 

1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, 

zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, zulks onverminderd ons 

recht het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke en gerechtelijke 

invordering op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen 

partijen vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom met een minimum van € 

100,00, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten 

verschuldigd zullen zijn. Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, 

welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de 

wederpartij in aanmerking. 

 

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud 

a De zaken blijven na aflevering aan het adres van de wederpartij resp. aan het door haar 

opgegeven adres, ons eigendom, zolang zij niet volledig door de wederpartij zijn betaald, 

doch komen na aflevering volledig voor risico van de wederpartij. 

b Indien de wederpartij de geleverde zaken niet betaalt of er gegronde vrees bestaat dat zij 

zulks niet zal doen, zijn wij gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsbehoud rust 

bij de wederpartij of derden, die die zaken voor de wederpartij houden, weg te halen of weg 

te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe 

van een boete van 10% van het door haar aan ons verschuldigde per dag.  
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Artikel 6 – Garantie 

a Op de door ons geleverde en van de derden betrokken zaken gelden de door onze 

leveranciers vastgestelde garantiebepalingen, op aanvraag zenden wij deze aan 

wederpartijen toe.  

b Op de door ons geleverde en door ons vervaardigde producten, is het materiaal 

gegarandeerd, gedurende één jaar vanaf de dag van verzending, tegen elke materiaal- en 

constructiefout. 

c Deze garantie kan de 180 bedrijfsdagen niet overschrijden en beperkt zich uitsluitend tot de 

vervanging van stukken, welke door onze diensten als defect erkend worden, door nieuwe 

stukken van hetzelfde type. 

d Onze garantieverplichting ziet op geen enkele wijze op enige vergoeding van directe of 

indirecte schade veroorzaakt door defect geraakte materialen, behoudens de reparatie van de 

door ons geleverde en defect geraakte materialen. 

e Wij sluiten eveneens iedere aansprakelijkheid en beroep op garantie uit indien de zaken 

tijdens de garantieperiode door de wederpartij worden vervreemd, verpand, verkeerd 

gebruikt en/of gebrekkig worden onderhouden. 

f De garantieverplichtingen vervallen indien nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder 

voorafgaande toestemming van ons worden uitgevoerd. 

g Onze aansprakelijkheid voor herstel en/of vervanging van zaken die zich buiten Nederland 

bevinden, blijft beperkt tot het bedrag dat wij voor herstel en/of vervanging in Nederland 

zouden hebben gedragen. Eventuele transport-, reis- en verblijfkosten, alsmede kosten voor 

demontage en montage zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

h Indien wij bepaalde onderdelen van in reparatie gegeven zaken vervangen, worden deze 

vervangen onderdelen ons eigendom. 

 

Artikel 7 – Reparatie en onderhoud 

a Het in dit artikel bepaalde is bedoeld voor reparaties en onderhoud, voor zover niet 

voortkomend uit onze in artikel 6 genoemde garantiebepalingen. 

b Wij zijn vrij om verzoeken tot reparatie en/of onderhoud te weigeren. 

c Indien de wederpartij tevoren een schatting van de kosten van de uit te voeren reparatie 

wenst, zullen wij deze naar beste inzicht verstrekken, echter zonder enige verplichting 

onzerzijds om de reparatie voor het geschatte bedrag uit te voeren. 

d De wederpartij is verplicht om de feitelijke kosten van de reparatiewerkzaamheden aan ons 

te voldoen op het moment dat de zaken, na reparatie, ter beschikking van de wederpartij 

staan. Wij zijn dan gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de geschatte kosten 

van de reparatie te verlangen. 

e Indien de wederpartij, nadat een reparatie is uitgevoerd, de gerepareerde zaak niet binnen 30 

dagen ophaalt en betaalt, staat het ons vrij om de zaak te gelde te maken en de opbrengst, 

onder aftrek van reparatiekosten, aan de wederpartij over te maken. 

f Wij kunnen de termijn waarbinnen een reparatie zal worden uitgevoerd slechts bij 

benadering aangeven. De wederpartij heeft dan ook geen recht om, bij overschrijding van de 

termijn, betaling te weigeren of enige schadevergoeding te vorderen. 

g Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot zaken van de wederpartij 

die zich onder ons bevinden behoudens opzet, grove nalatigheid of schuld. 
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Artikel 8 – Overmacht 

a Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om of de termijn van aflevering der zaken met 

de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te 

ontbinden, zonder in één der gevallen gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding. 

b Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die 

nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. 

 

Artikel 9 – Reclames 

a Reclames dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst der zaken aan ons schriftelijk en 

uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. 

b Reclames over facturen dienen in geval deze gelijk met de zaken aan de wederpartij worden 

overhandigd, terstond aan ons kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen  

worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen binnen acht (8) dagen na 

factuurdatum schriftelijk en uitdrukkelijk bij ons te worden ingediend. 

c Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden a en b van dit artikel, wordt de 

wederpartij geacht de geleverde zaken, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. 

Alsdan worden de reclames niet meer in behandeling genomen. 

d Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders is deze 

voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens ons. 

e Gebreken aan een deel van het geleverde geeft de wederpartij niet het recht tot afkeuring van 

het geheel. 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid/vrijwaring 

a Behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van ons of 

van onze eigen leidinggevende werknemers is toegebracht, zijn wij niet gebonden tot enige 

vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, 

schade aan roerend of onroerend goed, dan wel personen zowel bij de wederpartij als bij 

derden. 

b Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens wederpartij zijn 

wij gevrijwaard tegen alle aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van 

schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van fabricage- en/of 

samenstellingfouten, danwel door andere oorzaken. Met in achtneming van het elders in dit 

artikel gestelde zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 

onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel 

dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Wij aanvaarden geen enkele 

aansprakelijkheid in geval van ondeugdelijke dienstverlening en/of vertraging in de 

uitvoering. Tevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, 

bijvoorbeeld gederfde winst of gemiste besparingen. 

c Onze aansprakelijkheid wordt mede beoordeeld op grond van onze bedrijfsverzekeringen. 

Onze aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot de netto-

factuurwaarde (exclusief omzetbelasting) van het geleverde, waardoor of in verband 

waarmee de schade is veroorzaakt. Indien de schade is gedekt door een verzekering zal de 

schadevergoeding in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de 

verzekeraar aan ons terzake wordt uitgekeerd. 
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d Voldoening aan de geldende garantie/reclameverplichtingen en/of betaling van de 

vastgestelde schade door ons of onze verzekeraar(s) wordt aangemerkt als enige en algehele 

schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig. 

e Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke in 

verband met de geleverde zaken door leveranciers van ons aan ons kunnen worden 

tegengeworpen, zullen door ons ook aan de wederpartij kunnen worden tegengeworpen. 

f Zaken zijn tijdens transport verzekerd voor onze rekening. 

g Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van ons personeel binden ons niet, 

voor zover één en ander niet schriftelijk en uitdrukkelijk door ons is bevestigd. 

 

Artikel 11 – Tekeningen 

a Tekeningen kunnen na ontvangst van een schriftelijke opdracht van wederpartij op verzoek 

van wederpartij ter beschikking worden gesteld. 

b Op tekeningen vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voorzover deze 

uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de 

opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging. 

c De door ons uitgebrachte aanbiedingen, alsmede eventuele verstrekte tekeningen, 

berekeningen en beschrijvingen blijven ons eigendom, ook al zijn daar kosten voor in 

rekening gebracht. 

 

Artikel 12 – Annulering 

Annulering van een order door wederpartijen kan slechts gescheiden met instemming van ons, 

welke slechts wordt verleend indien de wederpartij bereid is de rekening te betalen voor de reeds 

verrichte werkzaamheden, gebaseerd op de totaal veroorzaakte kosten. 

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht, Geschillen 

a Alle met ons aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop 

deze voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar 

niet tegen verzetten, als afwijking gelden. 

b Indien deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de 

Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend. 

c Eventuele geschillen tussen de wederpartij en ons zullen worden berecht door de bevoegde 

rechter van onze plaats van vestiging, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen 

worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht. 

 

Artikel 14 – Wijziging van de voorwaarden 

Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in 

werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Wij zullen de gewijzigde voorwaarden 

tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld 

treden de wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld. 

 


