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Algemene voorwaarden (AV)  
Knauf AMF GmbH & Co. KG voor leveringen en diensten – Stand 01.01.2014 
 

 

(1.) Algemeen – Toepassingsgebied 

(1.1.) Al onze offertes, aanvaardingen van bestellingen en/of alle leveringen en/of alle 

prestaties vinden uitsluitend plaats op basis van onze ondervermelde voorwaarden: 

Tegenstrijdige of afwijkende algemene voorwaarden van onze klanten worden 

uitdrukkelijk afgewezen. Onze algemene voorwaarden gelden ook wanneer wij, 

ondanks het feit dat wij kennis hebben van tegenstrijdige of van onze algemene 

voorwaarden afwijkende voorwaarden van onze klanten, leveringen of andere 

prestaties zonder voorbehoud uitvoeren. 

(1.2.) Onze algemene voorwaarden gelden uitsluitend tegenover klanten die 

ondernemer zijn in de zin van § 14 BGB, dan wel een publiekrechtelijke rechtspersoon 

of een openbaar lichaam. 

(1.3.) Onze algemene voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met 

onze klanten. 

 

(2.) Offerte 

(2.1.) Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. 

(2.2.) Onze vermeldingen inzake maten en gewichten, alsook afbeeldingen of 

verklaringen inzake maten en gewichten etc. in prospecten, prijslijsten, internet etc. 

zijn benaderend en dus niet bindend, tenzij uitdrukkelijk iets anders is 

overeengekomen. 

 

(3.) Prijzen 

(3.1) Onze prijzen zijn steeds vrijblijvend en gelden vanaf onze fabriek, laden op de 

vrachtwagen of wagon niet inbegrepen, voor zover niet is overeengekomen dat wij de 

vrachtkosten dragen. De verpakking is niet inbegrepen. Indien op grond van een 

voorschrift van de klant een bijzondere verpakking noodzakelijk is, is deze ten laste 

van de Klant. Afhandelingskosten, vracht en douane moet de Klant zonder korting 

voorschieten.  

(3.2.) De prijzen van onze goederen zijn nettoprijzen. Ze bevatten geen belasting over 

de toegevoegde waarde. Deze btw wordt bij de facturering tegen het geldende tarief 

in de factuur afzonderlijk vermeld en aangerekend. 
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(3.3.) De overeengekomen prijzen gelden vanaf de totstandkoming van een 

overeenkomst voor 3 maanden. Indien langere leveringstermijnen afgesproken 

worden of indien de levering op grond van een omstandigheid waarvoor de Klant 

verantwoordelijk is niet kan plaatsvinden binnen 3 maand nadat de overeenkomst 

werd gesloten, en indien zich ondertussen wijzigingen voordeden inzake de kosten 

voor materiaal, energie, loon of andere productiekosten, gelden de op het tijdstip van 

de levering toepasselijke verkoopsprijzen. 

 

(4.) Betalingsvoorwaarden – Laattijdige betaling – Tegeneisen 

(4.1.) Betalingen zijn met ingang van de facturering onmiddellijk of binnen de 

overeengekomen betalingstermijnen verschuldigd. Onze verkoopadviseurs, reizigers 

en/of vertegenwoordigers zijn uitsluitend bevoegd om betalingen te accepteren indien 

zij in het bezit zijn van een schriftelijke volmacht daarvoor. 

(4.2.) Wij maken tegelijkertijd met de levering de factuur voor de geleverde goederen 

op. Indien de Klant de rekening niet krijgt op het tijdstip van de levering, is hij verplicht 

om de factuur binnen een termijn van 8 dagen bij ons aan te vragen. Zo niet kan de 

Klant geen inhoudingen voor kortingen of andere prijsreducties meer verrichten. 

(4.3.) Wissels en cheques worden uitsluitend op grond van uitdrukkelijke afspraken 

en dat uitsluitend ten behoeve van de uitvoering aanvaard. Verdisconteringsksoten, 

incassokosten en andere kosten zijn uitsluitend ten laste van de Klant. 

(4.4.) Bij een positieve kredietwaardigheid is de betaling per SEPA automatisch 

betalingsmandaat voor bedrijven mogelijk. De voorafgaande kennisgeving 

(voorinformatie) kan ook meerdere automatische betalingsmandaten aankondigen. 

De termijn voor de overmaking van de voorafgaande kennisgeving wordt verkort van 

14 dagen op één dag. Zij vindt plaats door de vermelding van de respectievelijke 

informatie op de factuur of door elektronische mededeling van de gegevens (samen 

met de factuurgegevens).  

(4.5.) Indien de Klant niet binnen 14 dagen na facturering of na afloop van de 

afgesproken betalingstermijn betaalt, is hij ook zonder ingebrekestelling in gebreke. 

In een dergelijk geval berekenen wij een rente wegens te late betaling van 8 % boven 

de basisrente. De kosten van ingebrekestelling zijn extra. 

(4.6.) De Klant mag uitsluitend met niet betwiste vorderingen en met vorderingen die 

in rechte afdwingbaar zijn verrekenen, dan wel retentierechten doen gelden. Alle 

inhoudingen van betalingen zijn uitgesloten indien het retentierecht op een andere 

contractuele relatie gebaseerd is. 

(4.7.) Vorderingen van onze klanten tegen ons kunnen uitsluitend aan derden worden 

overgedragen of in pand gegeven mits onze voorafgaande toestemming.  
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(5.) Leveringsvoorwaarden – Termijnen voor leveringen – Gevolgen van 

verzuim 

(5.1.) Minder of meer geleverde hoeveelheden waarmee in de berekening rekening 

wordt gehouden kunnen in de voor de handel gebruikelijke omvang bij 

standaardplaten tot 5 %, bij speciale platen tot 10 % worden voorgenomen.  

(5.2.) Wij zijn in redelijke omvang gerechtigd om gedeeltelijke leveringen te verrichten; 

elke gedeeltelijke levering geldt als een zelfstandige transactie. 

(5.3.) Wij doen ons best om de vermelde leverings-en prestatietermijnen zo goed 

mogelijk na te leven. De termijnen gelden echter slechts als bij benadering 

overeengekomen. 

(5.4.) De leveringstermijnen beginnen op de datum van onze bevestiging van de 

bestelling. Met de mededeling dat de goederen klaar zijn voor verzending gelden de 

leveringstermijnen als nageleefd indien de verzending om redenen waarvoor wij niet 

verantwoordelijk zijn niet mogelijk is. Voor Klanten die zelf hun goederen afnemen, 

hebben de leveringstermijnen betrekking op het tijdstip waarop wij meegedeeld 

hebben dat de goederen klaar zijn voor verzending. 

(5.5.) Voor de naleving van de termijnen voor leveringen en diensten is vereist dat de 

Klant zijn contractuele verplichtingen naleeft. 

(5.6.) Indien kan worden aangetoond dat de niet-naleving van de termijn voor 

leveringen of diensten het gevolg is van mobilisatie, oorlog, oproer, staking, lock-out 

of het gevolg is van het optreden van onvoorziene obstakels, zal de termijn redelijk 

worden verlengd. 

(5.7.) Indien wij om redenen waarvoor wij verantwoordelijk zijn in gebreke blijven 

inzake leveringen of diensten, heeft de klant voor elke voltooide week recht op een 

forfaitaire schadevergoeding wegens vertraging ten belope van 1 % van de 

nettowaarde van de levering of van de prestatie, maximum 10 % van de nettowaarde 

van de levering of van de prestatie. 

(5.8.) Indien de Klant nadat wij in verzuim zijn ons een billijke termijn stelt, is hij na 

afloop zonder succes van de termijn gerechtigd om van de overeenkomst terug te 

treden. De Klanten hebben alleen rechten op schadevergoeding in geld (ten belope 

van de voorzienbare schade) in de plaats van in natura wanneer het verzuim 

gebaseerd is op opzet of ernstige nalatigheid. 

 

(6.) Verzending – Overgang van het risico 

(6.1.) De verzending is voor rekening en risico van de klant. Goederen klaar voor 

verzending moeten door de klant op de afgesproken datum onmiddellijk worden 

opgevraagd. Anders gaat het risico onmiddellijk over op de Klant en wij zijn gerechtigd 

om deze goederen op kosten van de Klant naar eigen goeddunken op te slaan. 
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(6.2.) Voor het overige gaat het risico – inclusief het risico op een beslag – over op de 

Klant zodra die goederen onze fabriek of ons distributiemagazijn hebben verlaten, 

dan wel aan een vervoermiddel, inclusief onze eigen vervoersmiddelen, aan een 

expediteur of vrachtvervoerder zijn afgegeven, en dat ongeacht wie de vrachtkosten 

draagt. Dit is ook het geval wanneer gedeeltelijke leveringen plaatsvinden of door ons 

nog andere prestaties worden overgenomen, bijvoorbeeld verzendingskosten of de 

levering. 

 

(7.) Laattijdige aanvaarding van de levering – Levering op afroep  

(7.1.) Indien de Klant de levering niet aanvaardt, moet hij toch de van de levering 

afhankelijke betalingen verrichten alsof de levering heeft plaatsgevonden. Hetzelfde 

geldt wanneer de levering op afroep moet plaatsvinden en de Klant de levering of de 

afgesproken gedeeltelijke levering niet in de contractueel afgesproken periode 

afroept.  

(7.2.) De Klant is verplicht om ons de schade wegens te late betaling, inclusief 

eventuele extra kosten, terug te betalen. 

(7.3.) Indien de Klant ook na een schriftelijk verzoek zijn aanvaardings - of afroepplicht 

niet nakomt binnen een door ons gestelde redelijke termijn, zijn wij gerechtigd om de 

uitvoering van de overeenkomst te weigeren en schadevergoeding te vorderen in de 

plaats van de prestatie. Onze leveringsplicht vervalt inzake de nog niet aanvaarde 

leveringen. Hetzelfde geldt voor de gedeeltelijke leveringen die nog niet zijn 

afgeroepen, alsook voor eventueel in de toekomst af te roepen (gedeeltelijke) 

leveringen.  

 

(8.) Garantieclaims en rechten op schadevergoeding van de Klant 

(8.1.) De klant heeft slechts rechten op grond van gebreken, als hij zijn onderzoek-en 

klachtverplichtingen op grond van § 377 HGB (Duitse wetboek van koophandel) zoals 

voorgeschreven heeft nageleefd. 

(8.2.) Afwijkingen in de zin van nr. (2.2) zijn geen gebreken. Voor de overeengekomen 
toestand in de zin van § 434, lid 1, volzin 3, BGB is voor het overige uitsluitend onze 
beschrijving van het product doorslaggevend. Publieke mededelingen, aanprijzingen 
of reclame zijn daarnaast geen contractuele vermelding inzake de toestand. 
Rechten op grond van gebreken bestaan uitsluitend wanneer een gebrek zich heeft 
voorgedaan ondanks het feit dat de goederen in overeenstemming met onze 
instructies geplaatst/gemonteerd en verzorgd of onderhouden werden, alsook aan 
een normaal gebruik werden blootgesteld en de gebreken niet het gevolg zijn van 
slijtage van de goederen of delen ervan. Minieme afwijkingen inzake kleur, coating, 
structuur van de oppervlakte, gebruikte stof en/of afmetingen/hoeknauwkeurigheid 
van de goederen geven geen aanleiding tot rechten op grond van gebreken. 
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(8.3.) Indien sprake is van een gebrek in de levering of de prestatie waarvoor wij 

verantwoordelijk zijn, hebben wij de keuze tussen de gebreken verhelpen of de 

vervanging. Wij zijn verplicht om de daardoor noodzakelijke kosten te dragen, in het 

bijzonder vervoers-, weg-; arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze kosten niet 

stijgen omdat de levering of de prestatie wordt gedaan op een andere plaats dan de 

plaats van uitvoering. 

(8.4.) De Klant moet ons de redelijkerwijze nodige tijd geven en de kans geven om de 

gebreken te verhelpen. Indien de Klant dit weigert, zijn wij bevrijd van onze 

aansprakelijkheid voor gebreken. 

(8.5.) Indien wij niet bereid of in staat zijn om de gebreken te verhelpen/vervanging te 

leveren, of indien om redenen waarvoor wij verantwoordelijk zijn gedurende een 

redelijke termijn vertraging ontstaat, of indien om een andere redenen de verhelping 

van de gebreken/vervanging mislukt, heeft de Klant de keuze om van de 

overeenkomst terug te treden of de vergoeding te reduceren. 

(8.6.) Voor zover hierna niets anders blijkt, zijn meer uitgebreide rechten van de Klant 

– ongeacht de rechtsgrondslagen ervan – uitgesloten. Wij zijn daarom niet 

aansprakelijk voor schade die niet is ontstaan aan het voorwerp van de levering zelf; 

in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor gederfde winst of andere financiële 

schade van de Klant. 

(8.7.) De vrijstelling van aansprakelijkheid overeenkomstig nummer (8.6) geldt niet 
wanneer de oorzaak van de schade gebaseerd is op opzet of grove nalatigheid. 
Voorts geldt zij ook niet indien wij wegens het ontbreken van een gegarandeerd 
kenmerk tot schadevergoeding verplicht zijn. Bovendien geldt zij niet wanneer op 
grond van een verzuim waarvoor wij verantwoordelijk zijn een beroep op ons wordt 
gedaan met het oog op schadevergoeding wegens schade aan leven, lijf of 
gezondheid van de Klant. 
Voor zover wij op grond van de schending van een hoofdverbintenis of een voor de 
overeenkomst essentiële verbintenissen schadevergoeding moeten betalen, is onze 
verplichting tot schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare schade van een 
dergelijke overeenkomst. 
(8.8.)  Verjaring van de garantieclaims en de rechten op schadevergoeding 

(8.8.1) De garantieclaims verjaren in beginsel na een jaar. Indien de geleverde 
goederen overeenkomstig de normale gebruikswijze ervan voor een gebouw worden 
gebruikt en indien de goederen ervoor hebben gezorgd dat het gebouw gebreken 
vertoont, dan bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar. De kortere verjaringstermijnen 
van de VOB/B gelden indien de geleverde goederen voor dat gebouw werden 
gebruikt en werden geleverd in het kader van een overeenkomst die mede beheerst 
wordt door Deel B van de aanbestedingsprocedures voor bouwwerken (Teil B der 
Verdingungsordnung für Bauleitungen VOB/B).  
De verjaringstermijn begint op het tijdstip waarop de goederen worden geleverd. 
(8.8.2) Indien wij een gebrek kwaadwillig hebben verzwegen, worden de in nr. (8.8.1) 

geregelde verjaringstermijnen vervangen door de wettelijke verjaringstermijnen. 
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(8.8.3) De verjaringstermijnen gelden in beginsel ook voor rechten op 

schadevergoeding en in het bijzonder inzake de vergoeding van gevolgschade, 

ontstaan door een gebrek. Voor zover wij echter opzettelijk hebben gehandeld, voor 

zover rechten op grond van onrechtmatige daad, op grond van de wet inzake 

productaansprakelijkheid of wegens schade aan leven, lijf of gezondheid van de Klant 

geldend worden gemaakt, gelden de wettelijke bepalingen inzake verjaring. 

 

(9.) Regres van de Klant overeenkomstig § 478 BGB 

Onder de volgende voorwaarden verlenen wij onze Klanten overeenkomstig § 478 

BGB regres: 

(9.1.) Voor het regres overeenkomstig § 478 BGB is vereist dat onze Klant zijn 

overeenkomstig § 377 HGB verschuldigde plicht tot onderzoek en klacht heeft 

nageleefd. 

(9.2.) Voor zover de Klant de door ons nieuw vervaardigde goederen van zijn afnemer 

moest terugnemen op grond van de regelingen inzake de aankoop van 

consumptiegoederen overeenkomstig de §§ 474 en volgende BGB ten gevolge van 

de gebrekkigheid ervan, of indien hij een verlaging door de afnemer in koop moest 

nemen, zullen wij de Klant op basis van de door ons gefactureerde koopprijs ook de 

koopprijs volledig of gedeeltelijk terugbetalen, voor zover de goederen op het tijdstip 

van de overgang van het risico op de Klant reeds gebrekkig waren.  

(9.3.) Het recht van de Klant op schadevergoeding voor de gemaakte kosten is 

beperkt tot de vergoeding van kosten op basis van de eigen kosten die de Klant 

tegenover zijn afnemer overeenkomstig de omstandigheden noodzakelijk mocht 

achten. 

(9.4.) Meer uitgebreide rechten zijn uitgesloten. 

 

(10.) Onmogelijkheid – Aanpassing van de overeenkomst 

(10.1.) Indien de levering of de prestatie reeds vanaf het begin onmogelijk is, zijn wij 

aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 

(10.2.) Indien de levering of de prestatie onmogelijk wordt, dan gelden de algemeen 

rechtsbeginselen onder de volgende voorwaarde: Indien wij verantwoordelijk zijn voor 

die onmogelijkheid, is de Klant gerechtigd om schadevergoeding te vorderen. Het 

recht op schadevergoeding van de Klant is echter beperkt tot de voorzienbare schade 

van een dergelijke overeenkomst. Het recht van de Klant om de overeenkomst op te 

zeggen blijft onaangetast. 
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(10.3.) Voor zover onvoorziene gebeurtenissen in de zin van nummer (5.6) de 

economische betekenis of de inhoud van de levering of de prestatie aanzienlijk 

veranderen of belangrijke gevolgen hebben voor onze activiteit, wordt de 

overeenkomst op passende wijze aangepast, voor zover dit verenigbaar is met de 

goede trouw. Voor zover de aanpassing economisch niet redelijk is, hebben wij het 

recht om de overeenkomst op te zeggen. Wanneer wij van dit recht op terugtreding 

gebruik willen maken, zullen wij dat, na inzicht in de betekenis van de gebeurtenis, 

de Klant onverwijld meedelen. Dat zullen wij ook doen wanneer met de Klant een 

verlenging van de levertijd was overeengekomen. 

 

(11.) Overige aansprakelijkheid 

(11.1.) Een meer uitgebreide aansprakelijkheid tot schadevergoeding dan voorzien in 

de nummers (5.7.), (5.8.), (8.6.), (8.7.), (8.8), (10.1) en (10.2) is – ongeacht de 

juridische aard van het recht – uitgesloten. 

(11.2.) De regeling van nummer (11.1) geldt niet voor rechten op grond van §§ 1 , 4 

van de Wet inzake productaansprakelijkheid. 

(11.3.) Voor zover onze schadevergoeding uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor 

de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, bedienden, medewerkers, 

vertegenwoordigers of agenten. 

 

(12.) Eigendomsvoorbehoud 

(12.1.) Totdat onze contractspartner alle, ook toekomstige vorderingen uit de tussen 

ons bestaande zakelijke relatie betaald heeft, behouden wij ons het eigendomsrecht 

op de door ons geleverde goederen voor. Indien meerdere vorderingen bestaan, geldt 

het eigendomsvoorbehoud als zekerheid voor de vordering van het saldo, ongeacht 

of bepaalde leveringen van goederen reeds volledig werden betaald. 

(12.2.) De Klant is gerechtigd te beschikken over de gekochte goederen in het kader 
van normale zakelijke activiteiten of om ze bij derden in te bouwen. Vorderingen, 
waarover de Klant beschikt op grond van een vervreemding of in verband met de 
inbouw van de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, ontstaan 
tegenover derden (ongeacht de juridische basis, in het bijzonder inclusief vorderingen 
op grond van een aannemingsovereenkomst) draagt de Klant reeds nu vooraf over 
aan ons ten belope van de verschuldigde koopprijs. Wij aanvaarden de overdracht. 
De Klant behoudt het recht om deze vorderingen te innen zolang hij zijn verplichtingen 
tegenover ons vervult.  
Voorts draagt de Klant reeds nu rechten op schadevergoeding tegenover 
verzekeringen of derden wegens beschadiging van de goederen die onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen aan ons over. Wij aanvaarden ook deze overdracht. 
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(12.3.) De verbinding, verwerking of montage of een ander gebruik van de goederen 

die onder het voorbehoud vallen, gebeurt uitsluitend voor ons. Indien de door ons 

geleverde goederen die onder het voorbehoud vallen, verwerkt, verbonden of 

vermengd worden met goederen die eigendom zijn van andere personen, dan 

beschikken wij over de mede-eigendom op het nieuwe voorwerp of de gemengde 

voorraad ten belope van de waarde van onze goederen die onder het voorbehoud 

vallen, plus de verwerkingswaarde tegenover de waarde van het eindproduct op het 

tijdstip waarop van de verwerking, verbinding of vermenging.  

(12.4.) Indien onze contractspartners zich gedragen in strijd met de overeenkomst, in 

het bijzonder bij achterstal van betaling, zijn wij gerechtigd om de goederen terug te 

nemen en 15 % van de waarde van de bestelling voor onze kosten in verband met de 

terugname forfaitair in rekening te brengen. De Klant behoudt het recht te bewijzen 

dat de kosten niet zijn ontstaan, of wezenlijk lager zijn. Wij behouden ons het recht 

voor om hogere schade te doen gelden.  

(12.5.) Onze contractspartner heeft geen recht op inpandgeving of overdracht als 

zekerheid van onze goederen die onder het voorbehoud vallen, zolang hij niet alle 

verbintenissen tegenover ons heeft voldaan. Voorts is onze contractspartner verplicht 

om ons onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen over een beslag, een verzoek tot 

opening van een insolventieprocedure of andere juridisch relevante gebeurtenissen 

die onze rechten kunnen schaden. Bij staken van betalingen moeten de goederen 

zonder bijzonder verzoek worden geselecteerd en tot onze beschikking staan. 

 

(13.) Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 

(13.1.) Plaats van uitvoering is voor beide partijen Grafenau/Elsenthal. 

(13.2.) Voor alle juridische geschillen inzake contractuele relaties, alsook over het 

ontstaan ervan en de geldigheid ervan, inclusief wissel-en chequeprocedures, is 

Grafenau/Elsenthal de exclusieve bevoegde rechtbank, indien de Klant handelaar, 

publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam is. Wij zijn echter ook 

gerechtigd om de contractspartner bij de rechtbank die voor zijn zetel bevoegd is te 

dagvaarden. 

(13.3.) Het in de Bondsrepubliek Duitsland geldende recht is van toepassing, met 

uitzondering van VN-Conventie voor de Internationale Verkoop van Goederen. 

 

 


