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Verkoop- en leveringsvoorwaarden voor
cement, geldig vanaf 01.11.2019
I.

Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op relaties met
ondernemers als bedoeld in § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), publiekrechtelijke
rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen. Ze zijn niet van toepassing op
overeenkomsten met consumenten als bedoeld in § 13 BGB.
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1.

Al onze leveringen en diensten, inclusief offertes, adviezen en andere bijkomende diensten
worden - ook in de toekomst - uitsluitend geleverd op basis van de volgende voorwaarden.
Inkoopvoorwaarden van de koper worden hierbij weersproken, deze zijn niet van toepassing.
Ze worden ook dan niet erkend, als wij er bij ontvangst door ons niet opnieuw uitdrukkelijk
bezwaar tegen maken.
Onze offertes zijn vrijblijvend. Overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten op het
moment van ontvangst van onze schriftelijke bevestiging of op het moment van levering van
de goederen.
Onze leveringen en diensten, met name onze cementsoorten, zijn beschreven in
productbeschrijvingen, zoals in EN 197-1, DIN 1164-10, goedkeuringen van de instantie voor
bouwtoezicht, offertes, orderbevestigingen, brochures, bijsluiters, verwerkingsinstructies e.d.
Deze productbeschrijvingen bevatten geen garantie voor de kwaliteit of duurzaamheid van de
geleverde zaak, tenzij ze uitdrukkelijk schriftelijk als garantie zijn aangeduid.
De levering gebeurt door in onze opdracht rijdende voertuigen, tenzij er iets anders is
overeengekomen.
De kwaliteit van onze cementsoorten wordt voortdurend gemonitord. Voor zover de controle
gebeurt door de ‘Verein Deutscher Zementwerke e. V. zijn onze leveringen voorzien van de
CE-markering (voor productie overeenkomstig geharmoniseerde Europese normen) of het
conformiteitsmerkteken (voor productie overeenkomstig nationale normen).
Als lid van de ‘Verein Deutscher Zementwerke e. V.’ voeren wij bovendien het onderstaande
keurmerk van de ‘Güteüberwachungsgemeinschaft’:

Bij levering van los cement zal de leverancier bij de overdracht van het cement een
afleveringsbewijs met het merkteken van de toezichthoudende instantie overhandigen.
Daarnaast bevat het afleveringsbewijs informatie over hoeveelheid, soort, sterkteklasse en
eventueel labeling voor speciale cementsoorten (bijv. SR), alsmede datum en uur van
aflevering, kenteken of expeditienummer van het voertuig, opdracht, geadresseerde, plaats
van verbruik en koper. Bij de aanlevering van cement in papieren zakken staan de in de norm
voorgeschreven gegevens en het keurmerk en de verpakkingsdatum (datum waarop de zak
met cement is gevuld) gedrukt op de papieren zakken.
Voor zover bouwplaatssilo’s door ons worden bemiddeld, gelden hiervoor de via circulaires
van de leverancier vermelde voorwaarden.
Aangezien de werkomstandigheden en toepassingsgebieden voor onze cementsoorten zeer
verschillend zijn, kunnen onze verwerkingsinstructies en technische informatie slechts
algemene informatie bevatten. Indien onze cementsoorten gebruikt worden voor
werkomstandigheden of toepassingsgebieden die niet in deze documenten vermeld staan,
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Onze prijzen zijn franco, tenzij anders overeengekomen. Bij verpakte producten worden de
prijzen berekend op basis van het gewicht inclusief verpakking (bruto voor netto).
Betaalt de afnemer conform de gemaakte afspraken verschotten inzake vracht, dan wordt
een telkens door ons vast te stellen vrachtvergoeding gerestitueerd.
Wij zijn gerechtigd om maximale vrachtkostenvergoedingen vast te stellen en voor
deelzendingen alleen de evenredige vrachtkosten te vergoeden. Prijzen en
vrachtkostenvergoedingen zijn afhankelijk van de aangegeven plaats van verbruik.
De koper moet de plaats van verbruik en de ontvanger aangeven en ons op verzoek het
bewijs leveren. Bij leveringen aan een magazijn is de locatie van het magazijn de plaats van
verbruik.
Wijzigingen moeten onmiddellijk aan ons worden gemeld. In geval van wijzigingen zullen wij
de desbetreffende prijzen en vrachtkostenvergoedingen in rekening brengen.
De koper moet voornoemde verplichting bij door ons verrichte rechtstreekse leveringen aan
zijn afnemers opleggen, onder voorwaarde van dienovereenkomstige doorberekening aan
zijn klanten.
Bij levering door in onze opdracht rijdende voertuigen zijn de prijzen telkens gebaseerd op de
hoeveelheden met de laagste vrachttarieven. Bij kleinere hoeveelheden en wanneer het
voertuig niet volledig wordt gebruikt, wordt een overeenkomstige toeslag in rekening
gebracht.
Speciale kosten, zoals weegtarieven, plaatselijke toeslagen, bijkomende kosten door
wegomleggingen, wachttijden, enz. komen ten laste van de koper.
Het door de leverancier of door de in opdracht gegeven spoorwegmaatschappij vastgestelde
gewicht is bepalend voor de berekening.
Indien de koper of een van de afnemers na hem de verplichting in V. 2 verzuimt om de plaats
van verbruik correct aan te duiden, zijn wij van onze verdere leveringsverplichtingen
ontheven en hebben wij recht op schadevergoeding; minimaal verbeurt de koper een
contractuele boete van € 20,50 per ton, ten minste echter € 154,00 per lading.

VI. FOUTIEVE OPGAVEVAN

VII. BETALINGS-

raden wij u aan bij ons technisch advies in te winnen vooraleer ze te verwerken.
Technisch advies en informatie in woord en geschrift zijn gebaseerd op onze kennis en
ervaring. Alle informatie over geschiktheid en toepassing van onze cementsoorten is niet
bindend en ontslaat de koper niet van de verplichting om zelf tests en proeven uit te voeren.
Indien wij desondanks aansprakelijk zijn, wordt de aansprakelijkheid voor ons advies bepaald
aan de hand van de onderstaande bepalingen in XIII. 7. De koper is verantwoordelijk voor de
naleving van wettelijke en ambtelijke voorschriften bij het gebruik van onze cementsoorten.

Onze facturen dienen binnen 30 dagen na het opmaken ervan te worden voldaan. Korting
voor contant volgens de op de dag van levering geldende tarieven wordt alleen verleend
indien er geen oudere vorderingen meer openstaan. Het bedrag waarvoor de korting voor
contant geldt, wordt in onze facturen vermeld.
Het accepteren van wissels behouden we ons per individueel geval voor. Kortingen voor
contant worden in dat geval niet verleend. Het accepteren van wissels en cheques en het
crediteren van bedragen die wij via automatische bankincasso ontvangen, gebeurt enkel
nakomingshalve. Creditnota’s over dergelijke bedragen worden bovendien, onder
voorbehoud van ontvangst, opgemaakt per de valutadatum waarop wij over de tegenwaarde
kunnen beschikken. Alle verschotten, bijv. discontokosten, worden afzonderlijk in rekening
gebracht.
In geval van niet-naleving van de vervaldata overeenkomstig VII. 1 worden rente en provisies
berekend volgens de respectievelijke banktarieven voor kortlopende kredieten, ten minste
echter ter hoogte van de wettelijke vertragingsrente.
Het uitoefenen van een retentierecht op grond van eerdere of andere transacties uit de
lopende zakelijke relatie is niet toegestaan. Het verrekenen van tegenvorderingen is slechts
toegestaan voor zover deze door ons niet worden betwist, maar erkend en opeisbaar of
rechtsgeldig vastgesteld zijn.
Al onze vorderingen - ongeacht de termijn van eventuele geaccepteerde en gecrediteerde
wissels - worden onmiddellijk opeisbaar als de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd
of als wij kennis krijgen van omstandigheden die aanleiding geven tot ernstige twijfels aan de
solvabiliteit van de koper. Wij zijn dan tevens gerechtigd de wederverkoop en verwerking van
de geleverde goederen te verbieden en de terugzending ervan of de indirecte
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eigendomsoverdracht van de geleverde goederen op kosten van de koper te eisen en de
incassomachtiging conform VIII. 7, te herroepen. De koper machtigt ons reeds nu voor alsdan
in de hiervoor genoemde gevallen zijn bedrijf te betreden en de geleverde zaken terug te
nemen.
Onze leveringen en diensten zijn niet gedekt door een handelskredietverzekering. Daarom
voeren wij voor onze klanten kredietbeoordelingen uit, waaruit het bedrag van de door ons
verstrekte debiteuren-/kredietlimiet wordt afgeleid. Indien onze facturen achterstallig zijn en/of
deze debiteurenlimiet wordt overschreden, zijn wij gerechtigd geen verdere leveringen uit te
voeren en diensten te verlenen totdat de betaling voor deze facturen is ontvangen.
Onafhankelijk daarvan geldt: Indien ten gevolge van nog niet gefactureerde leveringen en
diensten en/of verdere leveringen en diensten alsmede het saldo van openstaande
vorderingen de met de koper overeengekomen debiteurenlimiet wordt overschreden, zijn wij
tevens gerechtigd verdere leveringen en diensten afhankelijk te stellen van vooruitbetalingen
en/of andere zekerheden voor de bedragen waarmee de limiet naar verwachting zal worden
overschreden. Wij zijn gerechtigd de debiteuren-/kredietlimiet naar ons redelijk oordeel
opnieuw vast te stellen en deze te verlagen of op te heffen. Het recht op herbepaling bestaat
onder meer wanneer de rating/kredietlimiet van de koper door een derde (bijv. ratingbureau,
kredietverzekeraar) na het sluiten van de overeenkomst wordt verlaagd. De nieuwe limiet is
van toepassing vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving aan de koper.
Voornoemde regelingen gelden met ingang van dat tijdstip in overeenstemming met de
nieuwe limiet. De regelingen in VII. laten voor het overige onze rechten op grond van §§ 273,
320 - 323 BGB onverlet.
Alle geleverde zaken blijven ons eigendom (voorbehouden zaken) totdat de overeengekomen
koopprijs is betaald.
De bewerking en verwerking van de voorbehouden zaken gebeurt voor ons als fabrikant in de
zin van § 950 BGB, zonder ons te verplichten. De verwerkte zaken gelden als voorbehouden
zaken in de zin van VIII. 1.
Indien de voorbehouden zaken worden verwerkt en vermengd met andere zaken, is
overeengekomen dat wij direct mede-eigendom van de nieuwe zaak verwerven in de
verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden zaken tot de factuurwaarde van de
andere gebruikte zaken. Indien de voorbehouden zaken met andere zaken tot één zaak
worden gecombineerd of onlosmakelijk worden vermengd en een van de andere zaken als
hoofdzaak moet worden beschouwd, dan draagt de koper, voor zover de hoofdzaak aan hem
toebehoort, naar evenredigheid het mede-eigendom van de geïntegreerde zaak aan ons over
in de verhouding als bedoeld in zin 1. De koper bewaart de zaak kosteloos voor ons.
Voornoemde mede-eigendomsrechten gelden als voorbehouden zaken in de zin van VIII. 1.
De koper mag de voorbehouden zaken slechts in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening en zolang hij niet in gebreke is verkopen, op voorwaarde dat hij met zijn
afnemers een eigendomsvoorbehoud overeenkomt en dat de vordering uit de wederverkoop
overeenkomstig VIII. 5 en 6 op ons overgaat. De koper is niet gerechtigd op andere wijze
over de voorbehouden zaken te beschikken.
De vorderingen van de koper uit de wederverkoop van de voorbehouden zaken worden reeds
nu voor alsdan aan ons overgedragen en wel ter hoogte van de factuurwaarde van de telkens
verkochte voorbehouden zaken. Zij dienen in dezelfde mate als de voorbehouden zaken als
zekerheid. Het bovenstaande is van overeenkomstige toepassing indien de voorbehouden
zaken samen met andere niet door ons verkochte zaken worden verkocht. Het aan ons
overgedragen deel van de vordering uit de doorverkoop heeft voorrang op de gedeeltelijke
vordering, die bij de koper blijft.
Worden de voorbehouden zaken door de koper gebruikt ter nakoming van een
aannemingsovereenkomst (‘Werkvertrag’ of ‘Werklieferungsvertrag’), dan geldt voor de
vorderingen uit deze overeenkomst VIII. 5 dienovereenkomstig.
De koper is gerechtigd vorderingen uit de wederverkoop overeenkomstig VIII. 4 en 6 tot onze
te allen tijde toegestane herroeping op een afzonderlijke trustrekening te incasseren. De
incassomachtiging vervalt ook zonder uitdrukkelijke herroeping indien de koper zijn
betalingen opschort. Overigens zullen wij van het recht op herroeping enkel in de in VII. 5
genoemde gevallen gebruik maken. De koper is in geen geval gerechtigd de vordering te
cederen. Op ons verzoek is hij verplicht zijn afnemers onmiddellijk op de hoogte te stellen
van de cessie aan ons - voor zover wij dit niet zelf doen - en ons de voor de incasso
benodigde informatie en documenten te verschaffen.

IX. LEVERTIJD

8.

Indien de realiseerbare waarde van de bestaande zekerheden in totaal meer dan 10 % hoger
is dan de gedekte vorderingen, zijn wij op verzoek van de koper verplicht zekerheden naar
onze keuze vrij te geven. De koper dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een
eventueel beslag of andere nadelige beïnvloedingen door derden.
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Leveringsdata of -termijnen, al dan niet bindend overeen te komen, dienen schriftelijk te
worden opgegeven.
Bij bindend overeengekomen leveringsdata of -termijnen dienen partijen cement schriftelijk of
telefonisch op tijd te worden opgegeven zodat tijdige levering mogelijk is. Bij grotere orders
moet een leveringsschema worden afgesproken.
Indien wij in verzuim geraken, kan de koper na het verstrijken van een ons gestelde, voor ons
redelijke extra termijn met betrekking tot de vertraagde levering de overeenkomst opzeggen.
De op dat moment geldende laad- en afroeptijden worden via circulaires van de leverancier
bekendgemaakt. De voertuigen worden tijdens de bekende laadtijden en in de volgorde van
aankomst van de voertuigen beladen. Eventuele wachttijden worden niet vergoed.
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Indien wij door overmachtgebeurtenissen verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen ongeacht of deze zich bij ons of bij onze toeleveranciers hebben voorgedaan - wordt de
levertijd verlengd met de duur van de belemmering vermeerderd met een redelijke
aanloopperiode. Met overmacht is gelijkgesteld: transportbelemmeringen, bedrijfsstoringen,
vertragingen in de levering van grondstoffen, stakingen, uitsluitingen en andere
arbeidsconflicten evenals alle andere onvoorziene, buitengewone omstandigheden waarvoor
wij niet verantwoordelijk zijn. Indien de levering door overmacht of de hierboven genoemde
omstandigheden onmogelijk of onredelijk wordt, zijn wij ontslagen van onze
leveringsverplichting. Indien de vertraging langer dan een maand duurt, heeft de koper het
recht de overeenkomst te ontbinden. Wordt de levertijd verlengd of worden wij ontslagen van
onze leveringsverplichting, dan kan de koper hieruit geen aanspraken op schadevergoeding
ontlenen. Op overmacht en de overige omstandigheden kunnen wij slechts een beroep doen,
indien wij de koper daarvan onmiddellijk op de hoogte hebben gesteld.
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In geval van aanlevering door in onze opdracht rijdende voertuigen moet de koper ervoor
zorgen dat
de losplaats zo is ingericht dat de voertuigen ongehinderd op een goede rijstrook en zonder
wachttijd kunnen aanrijden en lossen;
het magazijn of de siloruimte bij de aanlevering bedrijfsklaar is en de goederen in ontvangst
kan nemen en op de losplaats een daartoe bevoegd persoon - eventueel ook lospersoneel de afleveringsdocumenten in ontvangst kan nemen, de opslagplaats of de te vullen siloruimte
kan aangeven, de afleveringsbon kan ondertekenen en eventueel kan helpen lossen.
Als gevolmachtigde geldt degene die het voertuig instrueert.
Bij niet-nakoming van deze verplichting zijn wij gerechtigd, te onzer keuze, voor rekening en
risico van de koper op te treden, zonder dat de koper vorderingen tot schadevergoeding kan
claimen. Wij zijn in het bijzonder gerechtigd om de levering van een aangeleverde
hoeveelheid cement achterwege te laten en onze vrachtkosten en/of wachttijden in rekening
te brengen.
In geval van afhalen door in opdracht van de koper rijdende voertuigen moet de koper ervoor
zorgen dat
de technische uitrusting van de voertuigen overeenkomt met de laad- en losapparatuur van
de leverancier;
het afhalen gebeurt door ter zake kundig personeel in overeenstemming met de richtlijnen
van de leverancier;
de chauffeur de correcte ontvangst van de zaken op de afleveringsbon bevestigt
Indien de zaken worden afgehaald door de koper of door een door de koper daarmee belaste
derde, draagt de koper of de door de koper ingeschakelde derde als enige de
verantwoordelijkheid voor het bedrijfszeker en transportveilig laden van de goederen. In het
bijzonder is alleen de koper of de door de koper ingeschakelde derde verantwoordelijk voor
het naleven van het wettelijk voorgeschreven toegestane totaalgewicht en van de bestaande
voorschriften inzake de veiligheid van de lading.
Het risico gaat bij levering van los of verpakt cement over:
Bij aanlevering door in onze opdracht rijdende voertuigen bij de overdracht op de plaats van

2.

XIII. KLACHTEN,

1.

AANSPRAKELIJKHEID

2.
3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
4.

PAGINA 5

bestemming.
De koper dient ervoor te zorgen dat ter bewaring van eventuele aanspraken op grond van het
transport jegens de vrachtvervoerder de stand van zaken vóór het lossen bewijskrachtig
wordt vastgelegd.
Bij het afhalen door in opdracht van de koper rijdende voertuigen wanneer het cement onze
laad- en losapparatuur (bv. slurf, vorkheftruck, transportband, e.d.) verlaat.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of tijdens het transport van het
cement, noch voor verliezen. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door verontreinigde of
ongeschikte voertuigen en laad- en losmiddelen.
Wij zijn aansprakelijk voor gebreken in overeenstemming met de wettelijke voorschriften,
tenzij hieronder anders vermeld. Cement is chromaatgereduceerd volgens de wettelijke
bepalingen. De werking van de chromaatreductie bedraagt - tenzij anders aangegeven maximaal drie maanden gerekend vanaf de datum van fabricage (in zakken verpakte
goederen) of de datum van verlading (silogoederen) (III.4).
De aansprakelijkheid heeft betrekking op de hoedanigheid van het cement op het moment
van de risico-overgang.
Verplichting tot reclamatie:
Voor de verplichting om de zaken onverwijld te inspecteren en reclameren geldt artikel 377
HGB (Duits Wetboek van Koophandel) met inachtneming van de volgende bepalingen:
Voor het behoud van de rechten van de koper is de onmiddellijke ontvangst door ons van de
schriftelijke reclamatie vereist. De reclamatie moet duidelijk de soort en sterkteklasse van
het cement, het soort gebrek, de leveringsdatum en de fabriek of het magazijn vermelden
waaruit het cement afkomstig is en de levering waaruit het afkomstig is. De verdere
documentatie met betrekking tot de reclamatie, met name het resultaat van het onderzoek
van de representatieve steekproefhoeveelheid overeenkomstig XIII. 5 moet onverwijld
worden nageleverd; hetzelfde geldt voor de ons in overeenstemming met XIII. 5.5 ter
beschikking te stellen steekproefhoeveelheid.
De koper dient ervoor zorg te dragen dat onmiddellijk na aankomst van het cement op de
plaats van bestemming wordt gecontroleerd of de labeling van de levering overeenkomt met
de bestelling en er een visuele inspectie wordt uitgevoerd; bij afwijkingen dient hij ons
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en ervoor te zorgen dat het cement niet in silo’s
wordt geblazen en elke eventuele bewerking achterwege blijft.
De koper is er bij de levering van los cement verder voor verantwoordelijk dat de silo waarin
het cement moet worden geblazen - door schriftelijke aanwijzing op de afleveringsbon duidelijk wordt toegewezen aan de chauffeur van de silowagen.
Kennelijke gebreken van het cement, van welke aard dan ook, met inbegrip van de levering
van een cementsoort die duidelijk verschilt van de overeengekomen cementsoort, moeten
onmiddellijk na de risico-overgang worden gereclameerd. Niet-kennelijke gebreken van het
cement, van welke aard dan ook, met inbegrip van de levering van een cementsoort die
duidelijk verschilt van de overeengekomen cementsoort, evenals een geconstateerde
afwijking van de hoeveelheid, moeten onmiddellijk na het zichtbaar worden ervan worden
gereclameerd. Was het gebrek voor de koper bij normaal gebruik al op een eerder tijdstip
herkenbaar, dan is dit vroegere tijdstip bepalend voor de aanvang van de reclamatietermijn.
Afwijkingen van de hoeveelheden kunnen slechts binnen drie dagen na de risico-overgang
worden geclaimd.
Reclamaties met betrekking tot het gewicht kunnen alleen op basis van officiële wegingen
achteraf worden ingediend. Voor het overige geldt het in het toeleveringsbedrijf vastgestelde
gewicht. Het brutogewicht van een gevulde cementzak bedraagt 25 kg (bruto voor netto).
Afwijkingen van het brutogewicht tot 2% kunnen niet worden gereclameerd.
Indien er niet in de vereiste vorm of niet tijdig is gereclameerd, wordt het geleverde cement
geacht te zijn goedgekeurd.
Als gebrekkig erkend cement of herkenbaar gebrekkig cement mag niet worden verwerkt.
Voor schade die het gevolg is van het niet naleven van deze verplichting, aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid.
5.Uit de bevindingen van betonmonsters en het kant-en-klare onderdeel of bouwwerk kunnen
geen betrouwbare conclusies met betrekking tot de hoedanigheid van het gebruikte cement
op het ogenblik van de risico-overgang worden getrokken, omdat de hoedanigheid van het
beton niet alleen afhangt van het cement, maar ook van zijn verdere samenstelling, zijn
behandeling en van de uitwendige omstandigheden.
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Daarom moet van elke levering in overeenstemming met de navolgende bepalingen een
cementmonster worden genomen:
De koper of zijn afnemer dient van elke levering een monster te nemen. Bij grotere leveringen
moet per 250 ton een aparte representatieve steekproef worden genomen.
Het nemen van monsters moet gebeuren op het ogenblik van de risico-overgang, d.w.z. bij
aanlevering door in onze opdracht rijdende voertuigen onmiddellijk na aankomst op de plaats
van bestemming vóór het lossen, en bij afhaling door in opdracht van de klant rijdende
voertuigen onmiddellijk nadat het cement onze laad- en losapparatuur heeft verlaten.
Het monster moet in ieder geval een gewicht van ten minste 5 kg hebben. Bij los cement
moet het bij de bovenste vulopening van het voertuig uit een diepte van minstens 15 cm
worden genomen. Bij verpakt cement moet het monster worden samengesteld uit
deelmonsters van 1 tot 2 kg per zak, die tot een representatieve steekproef van ca. 5 kg door
zorgvuldig mengen moeten worden vermengd; de deelmonsters moeten uit het midden van
de vulling van ten minste vijf tot dan toe onbeschadigde zakken worden genomen.
De monsters moeten luchtdicht afgesloten worden bewaard en aan de hand van de volgende
gegevens worden gelabeld: leverancier en/of fabrieksmagazijn, dag en uur van aanlevering,
soort cement, sterkteklasse, eventuele aanvullende aanduiding voor speciaal cement, dag en
uur van de bemonstering, plaats en soort opslag en het nummer van het afleveringsbewijs.
De koper is verplicht ons op verzoek een voldoende hoeveelheid (minimaal 2 kg) van de
bovengenoemde monsters voor ons eigen verificatie-onderzoek ter beschikking te stellen.
Cementmonsters waarbij de bovenstaande bepalingen niet in acht zijn genomen, kunnen niet
worden aanvaard, aangezien niet kan worden uitgesloten dat de technische eigenschappen
van het cement na de risico-overgang bijv. door verontreiniging, vermenging, verkeerde of te
lange opslag veranderd zijn.
Indien een dergelijk cementmonster niet beschikbaar is, dient bij de beoordeling van het
geleverde cement te worden uitgegaan van de door de leverancier vastgestelde resultaten.
Indien er andere bewijsmiddelen worden gebruikt, komen de extra kosten, ook in geval van
een terechte reclamatie, voor rekening van de koper.
Bij tijdige en gerechtvaardigde reclamatie behouden wij ons het recht voor om het gebrek
door nalevering van cement dat vrij is van gebreken te verhelpen. In geval van nalevering
zijn wij verplicht om de kosten te dragen die nodig zijn voor de nakoming achteraf, in het
bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten. Dit laat ons recht om de
naleveringen onder de wettelijke voorwaarden te weigeren onverlet. Vindt de nalevering niet
binnen een redelijke termijn plaats, dan kan de koper naar zijn keuze hetzij een
vermindering van de koopprijs dan wel de ontbinding van de overeenkomst met betrekking
tot de gereclameerde zaken eisen.
Het recht van de koper op herstel achteraf is gezien de aard van cement uitgesloten.
Na verwerking gelden de wettelijke bepalingen.
Wij staan borg voor schadevergoeding om elke rechtsgrond, met inbegrip van schade door
onrechtmatige daad, en wel als volgt: Wij zijn bij opzet en grove nalatigheid aansprakelijk
conform de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt bij door nalatigheid veroorzaakte schade
ten gevolge van schade aan leven, lichaam of gezondheid. In het geval van materiële en
financiële schade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid zijn wij en onze hulppersonen en
assistenten alleen aansprakelijk in het geval van een schending van een essentiële
contractuele verplichting. Het bedrag is daarbij beperkt tot de schade die contracttypisch is en
voorzienbaar op het moment van het sluiten van het contract. Ook als het VNkooprechtverdrag van toepassing is, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade als wij de
schade verwijtbaar hebben veroorzaakt. Dit laat de risico-aansprakelijkheid op grond van de
wet op de productaansprakelijkheid onverlet.
Indien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van
18.12.2006 (REACH-verordening) in de huidige geldige versie op het onderwerp van levering
van toepassing is, verklaart de koper zich hiermee bij het opvragen van de desbetreffende
veiligheidsinformatiebladen op onze internetpagina
https://www.dyckerhoff.com/web/dyckerhoff/lieferprogramm of
https://www.dyckerhoff.com/lieferprogramm-weisszement akkoord.
De leveringen en diensten (nakoming van de overeenkomst) zijn onderhevig aan het
voorbehoud dat de uitvoering niet in strijd is met nationale, Europese of internationale
exportcontrolebepalingen en embargo's of andere beperkingen; dit geldt ook ten aanzien van

het toepasselijke Amerikaanse en andere buitenlands recht, voor zover niet in strijd met
Duitse of Europese wetgeving (alle bovengenoemde bepalingen en voorschriften worden
hierna gezamenlijk aangeduid als “exportcontrolebepalingen”). De Koper verbindt zich ertoe
alle informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn om eventuele
exportcontrolerechtelijke beperkingen te kunnen controleren en ervoor te zorgen dat deze
worden nageleefd. Vertragingen als gevolg van de controle van exportcontrolerechtelijke
beperkingen of goedkeuringsprocedures stellen de termijnen en leveringstijden buiten
werking. Wij zullen de koper onmiddellijk op de hoogte brengen van dergelijke vertragingen.
Indien de noodzakelijke vergunningen niet worden verleend en/of indien de uitvoering van de
overeenkomst in strijd is met exportcontrolebepalingen, zijn wij ontslagen van onze leveringsen prestatieplicht; schadeclaims zijn in zoverre en wegens de bovengenoemde overschrijding
van de termijnen uitgesloten.
Door het afnemen van onze producten en diensten verzekert de koper dat alle toepasselijke
exportcontrolevoorschriften worden nageleefd.
Het is de koper niet toegestaan de geleverde goederen direct of indirect te verkopen, uit te
voeren, te leveren, door te geven of op andere wijze ter beschikking te stellen aan personen,
bedrijven, instellingen, organisaties of landen, indien dit in strijd is met
exportcontrolebepalingen. Een overtreding door de koper van exportcontrolebepalingen geeft
ons het recht om de overeenkomst op te zeggen.
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Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de koper is het Duitse recht van toepassing.
Voor alle geschillen die in het kader van de contractuele relatie ontstaan, is de bevoegde
rechtbank de rechtbank van onze maatschappelijke zetel. Elke contractpartner is echter ook
gerechtigd om de ander te dagvaarden in de plaats van jurisdictie die algemeen op hem of
haar van toepassing is.
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden opgemaakt in het Duits,
Nederlands en Frans. In geval van afwijkingen of tegenstrijdigheden is alleen de Duitse
versie bindend.
De koper wordt erop gewezen dat wij persoonsgegevens (naam, adres en factuurgegevens)
opslaan en verwerken in overeenstemming met onze "Informatie over het verwerken en
beschermen van persoonsgegevens voor werknemers van zakelijke partners, voor klanten en
leveranciers van Dyckerhoff GmbH". Deze is beschikbaar in de huidige versie op
https://www.dyckerhoff.com/datenschutzinformationen.
Indien afzonderlijke bepalingen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden geheel of
gedeeltelijk ongeldig zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

