Algemene voorwaarden
1.
-1.1
-1.2
-1.3

Algemeen
De onderstaande voorwaarden zijn van kracht op al onze aanbiedingen en elke met ons
gesloten overeenkomst.
Afwijkende voorwaarden zijn alleen verbindend indien deze vooraf door ons schriftelijk
zijn bevestigd.
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden onze voorwaarden
in plaats van de voorwaarden van onze wederpartijen. In geval van twijfel prevaleren onze
voorwaarden.

2.
-2.1

Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van aanbieding
doch worden geheel vrijblijvend gedaan.

3.
-3.1

Prijzen
Door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, gebaseerd als deze zijn op de ten tijde
van de totstandkoming der transactie geldende fabrieksprijzen, productiekosten,
materiaalprijzen, koersen van buitenlandse valuta's, invoerrechten en daarmee gelijk te
stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere
factoren. Indien in een of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de
levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen zonder voorafgaande aankondiging, aan te passen. Wanneer in de overeenkomst is bepaald dat
levering binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaats vinden en de
prijs moet door ons aangepast worden dan heeft de wederpartij de keuze tussen levering
tegen de aangepaste prijs of schriftelijke annulering. Bij keuze van de wederpartij voor
annulering zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding.
Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en exclusief BTW en
omzetbelasting genoteerd.

-3.2

4.
-4.1
-4.2

5.
-5.1

-5.2

-5.3

Risico
Het risico van beschadiging en/of verlies gaat op de wederpartij over op het tijdstip van
levering.
EMCO aanvaardt slechts aansprakelijkheid in geval van nalatigheid van EMCO,
gedurende de periode dat een apparaat voor garantieservice in het bezit is van EMCO en
tijdens het retourtransport van EMCO naar wederpartij.
Levering
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve
schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen
van de zaken in gedeelten uit te leveren. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin
gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen
overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
Onverminderd bovenstaande, geldt voor transacties op afroep, dat de gekochte zaken
zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijn over de tijd, die voor het afnemen is
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-5.4

6.
-6.1

-6.2
-6.3

-6.4

7.
-7.1

-7.2

vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet, dan is de wederpartij zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling onzer zijds nodig is, in verzuim, hetwelk ons de
bevoegdheden verschaft, hierna in de laatste alinea onder 5.4 omschreven.
Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming
van de transactie niet van ons kan worden gevergd -daaronder mede begrepen het geval,
dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat
worden gesteld- zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd
met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Mocht de
verlening van de levertijd meer gaan belopen dan drie maanden, dan zijn wij bevoegd de
transactie voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder tot
enige vergoeding gehouden te zijn. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de
afnemer een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn. Als overmacht zullen
onder meer ook gelden: Oorlog, oproer, staking en uitsluiting, stremming of andere
onregelmatigheid van de aanvoer, breuk aan machines en gereedschappen. In geval van
niet nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het
geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht,
zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of een ingebrekestelling nodig
is, de transacties schriftelijk, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te
verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding, terwijl wij alsdan voorts
bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken wederpartij lopende transacties, voor
zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft
steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde tengevolge.
Betaling
Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op onze bankrekening ontvangen
te zijn, tenzij anders is overeengekomen. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder
terhandstelling aan voor ons werkzame personen en/of vertegenwoordigers, zijn slechts
geldig na schriftelijke bevestiging van de directie.
Schuldvergelijking is niet toegestaan.
Indien naar ons oordeel termen daartoe aanwezig zijn, zijn wij te allen tijde gerechtigd te
vorderen dat de wederpartij deugdelijke zekerheid voor de richtige betaling stelt, ook
indien een betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van het stellen van zodanige
zekerheid, hebben wij het recht om de levering op te schorten of om -wanneer de
wederpartij binnen l0 dagen geen gevolg heeft gegeven aan een sommatie tot
zekerheidstelling- de overeenkomst te annuleren en desgewenst schadevergoeding te
vorderen.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
Gevolgen van wanbetaling
Bij gebreke van tijdige algehele betaling is de wederpartij een rente verschuldigd van 2%
boven de wettelijke rente voor elke maand of elk gedeelte van een maand; waarmede de
vervaldag wordt overschreden.
Indien wij voor de invordering van een achterstallig bedrag de diensten van derden
inschakelen, is de wederpartij verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke kosten, met
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een minimum van € 30,00.
8.
-8.1

Retourzendingen
Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg en toestemming niet worden
geaccepteerd.

9.
-9.1

Garantie
Indien een apparaat een garantietermijn heeft, ten aanzien van eventuele constructiefouten
en/of gebruik van verkeerde materialen, dan staat dit uitdrukkelijk op de aankoopfactuur
vermeld. De garantietermijn vangt dan aan op de datum van levering.
Voor garantie in aanmerking komende zaken dienen na voorafgaand overleg franco te
worden ingezonden; zij worden weer franco door ons verstuurd.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn wij alleen gehouden tot nakoming van
garantieverplichtingen binnen Nederland.
Mocht het herstel of de vervanging niet aan ons hoofdkantoor geschieden dan is de
wederpartij gehouden onze reisuren en reis- en verblijfskosten te vergoeden.
Onze garantie geldt niet indien het gebrek het gevolg is van verkeerd gebruik, normale
slijtage of na de koop plaatsgevonden toeval of ongeluk en evenmin indien de wederpartij
of derden enige bewerking aan het geleverde apparaat hebben verricht.
Onze garantie strekt uitsluitend tot herstel of vervanging van het geleverde.
Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichtingen apparatuur of onderdelen
daarvan vervangen, wordt het vervangene ons eigendom.
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10.
-10.1
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11.
-11.1

Schades
Met het oog op de aard van de verleende werkzaamheden en zaken en de afwezigheid
van enig inzicht in of toezicht op het door wederpartij gemaakte gebruik van de zaken en
de financiële onhaalbaarheid voor ons om ons tegen eventuele schade en
schadevorderingen volledig te verzekeren, zal onze aansprakelijkheid voor eventueel door
wederpartij geleden schade en/of verlies beperkt blijven tot het onderstaande.
In alle gevallen waarin sprake is van onvoldoende functioneren van apparatuur, zal
EMCO trachten deze te laten functioneren als gegarandeerd. Indien EMCO na herhaalde
pogingen daartoe niet in staat is, alsmede indien EMCO enige andere verplichting uit de
overeenkomst niet nakomt, zullen de uitsluitende rechten van wederpartij bestaan in
vergoeding van de aantoonbare werkelijk geleden schade, beperkt tot de hierna te noemen
grens.
De aansprakelijkheid van EMCO voor de aantoonbare, directe, werkelijk geleden schade
uit welke oorzaak dan ook, zal beperkt zijn tot ten hoogste € 455.000,00 De beperking
geldt ongeacht de grond of de wijze waarop de vordering is ingesteld, hetzij wegens
wanprestatie, hetzij wegens onrechtmatige daad.
In geen geval is EMCO aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat wederpartij
in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet, noch voor bedrijfsschade, waaronder schade
wegens gederfde winst of besparingen, of andere gevolgschade, of voor vorderingen door
derden tegen wederpartij ingesteld, ook niet indien EMCO op de hoogte is gesteld van de
mogelijkheid van dergelijke schade, verlies of vordering.
Klachten
Klachten dienen binnen 14 dagen na het ontdekken van de klacht of binnen 14 dagen
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nadat de klacht redelijkerwijs ontdekt had behoren te zijn, schriftelijk bij ons hoofdkantoor
te worden ingediend. Indien de wederpartij deze termijn niet in acht neemt heeft hij zijn
rechten jegens ons wegens beweerde verkeerde levering en/of ondeugdelijkheid van het
geleverde verwerkt. De wederpartij dient ons in de gelegenheid te stellen de klachten op
juistheid te onderzoeken.
Indiening van een klacht geeft geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting.
Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van door ons geleverde zaken gaat eerst op de wederpartij over zodra deze
ons alles heeft voldaan wat aan ons terzake van de levering van die zaken (daaronder niet
alleen begrepen de koopprijs, inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde
toeslagen en vergoedingen, maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is.
Tevens behouden wij ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht van geleverde zaken voor,
zolang er vorderingen op de wederpartij open staan wegens krachtens overeenkomst aan
wederpartij te leveren of geleverde zaken of te verrichten of verrichtte werkzaamheden,
alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
overeenkomsten.
Indien de wederpartij de zaken heeft doorgeleverd voor de eigendom aan hem is
overgegaan wordt de afnemer van onze wederpartij, bewaarder van de zaken ten opzichte
van ons; onze wederpartij is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de
doorlevering kenbaar te maken. De bewaarder moet op de eerste aanmaning onzerzijds de
plaats wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het
terugnemen van de zaken.
Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de zaken op geen
enkele wijze verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig recht
daarop verlenen. Evenmin is het de wederpartij toegestaan rechten te verlenen op
eventuele vorderingen die hij mocht verkrijgen op verzekeringspenningen met betrekking
tot door ons geleverde of nog te leveren zaken.
Indien onze wederpartij onverhoopt niet aan een van zijn verplichtingen voldoet zijn wij
bevoegd, met behoud van ieder ander rechtsmiddel, de door ons geleverde zaken
waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling verkregen is, als ons eigendom
te vorderen zowel onder onze afnemer als bij derden na doorlevering als onder -12.4 van
dit artikel bedoeld. Onze wederpartij zal door ons met het oog op de terugneming van
bedoelde zaken worden gecrediteerd voor de dagwaarde van die zaken, verminderd met
de op de terugneming gevallen kosten. Onverminderd ons recht op vergoeding van de uit
een en ander voor ons voortvloeiende schade.

13.
-13.1

Algemene bepaling
Indien een handelaar en/of wederverkoper naar onze beoordeling zijn functie niet naar
behoren verricht en/of een beleid voert en/of methoden gebruikt die ons schade kan
berokkenen of berokkent, behouden wij ons het recht voor om onze prijs aan hem te
verhogen en zelfs van verdere levering af te zien.

14.
-14.1
-14.2

Geschillen
Al onze overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen onder of naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten zullen, te
onzer keuze, kunnen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de
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-14.3

wederpartij binnen een maand nadat zij schriftelijk van onze keuze op de hoogte is
gesteld, een volgens de wet bevoegde rechter heeft gekozen.
Het in Geschillen -14.1 en -14.2 gestelde geldt ook voor eventuele geschillen die in een
kort geding berecht kunnen worden, behoudens het geval dat processuele bepalingen zich
daartegen verzetten.

U kunt deze voorwaarden "in normaal schift" op verzoek gratis bij ons verkrijgen.
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