Leveringsvoorwaarden van NMF Techniek BV (hierna NMF)
1.

Algemeen:
a.

b.

c.

Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten
van leveringen en/of diensten, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door
beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Een aanvaarding door de afnemer van een aanbieding van NMF, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de
algemene (inkoop)voorwaarden van de afnemer (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van NMF), heeft
geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van de afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden
van NMF inhoudt.
NMF zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Alle diensten
worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

2.

Aanbieding:
a. Elke van de NMF uitgegane aanbieding is vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermeldt, en kan te allen tijde
door NMF worden herroepen.
b. Tenzij anders is overeengekomen, is elke aanbieding gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door NMF onder
omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.

Overeenkomst:
a. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door
de afnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de afnemer.
b. Als meerwerk wordt beschouwd al wat door NMF in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de afnemer tijdens de
uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden
wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk
vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
c. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de NMF begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te
brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is.
d. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de NMF niet dan nadat en
voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
4.

Levering en Prijzen
a. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn door NMF gehanteerde prijzen gebaseerd op levering Ex Works, exclusief BTW. NMF
stelt de goederen in haar bedrijfspand of op haar bedrijfsterrein ter beschikking aan afnemer.
b. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend - wijzigingen in wet- en regelgeving,
overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen),
ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door NMF worden doorberekend aan de afnemer als de nakoming van de
overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
c. NMF is gerechtigd haar prijzen jaarlijks te indexeren.

5.

Levering en levertijd
a. Levering geschiedt ex works zoals omschreven in de Incoterms op het adres van NMF waarbij de afnemer een afnameplicht
heeft.
b. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid van dit artikel kunnen NMF en afnemer overeenkomen dat NMF voor het transport
zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval volledig bij de afnemer.
c. Indien is overeengekomen dat NMF zorg draagt voor transport en de afnemer de zaken tijdens transport door NMF wenst te
laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met NMF overeen te komen. De
verzekering geschiedt voor rekening en risico van afnemer.
d. Levertijden zijn indicatief en overschrijding leidt, behoudens grove schuld van NMF, nimmer tot aansprakelijkheid noch
schadeplichtigheid van NMF, of tot ontbinding van de overeenkomst.
e. De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij
NMF, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om
alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft.
f.
NMF is gerechtigd tot deelleveranties welke afzonderlijk zullen worden gefactureerd.
g. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de afnemer voor eigen rekening en risico ervoor dat NMF of de
door NMF ingeschakelde derden tijdig kunnen beschikken over: a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de
omstandigheden die relevant zijn voor de levering van de zaken en verder alle gegevens die NMF nodig heeft voor de
uitvoering van de overeenkomst; b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke
toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen).

6.

Aanvaarding, keuring en reclames
a. De afnemer dient zaken voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten direct na afloop van de uitvoering van de
diensten te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van
hetgeen is overeengekomen dienen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk 3 dagen na de aflevering van de zaken c.q.
uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan NMF te worden medegedeeld. Indien de afnemer geen
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als
vaststaand moet worden aangenomen dat de zaken zijn afgeleverd zonder zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs
kenbare gebreken c.q. dat de diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht de afnemer bij constatering van
gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van NMF, over gaan tot c.q. verder gaan met de verkoop, uitlevering,
behandeling, installatie c.q. verwerking van de geleverde zaken, dan accepteert de afnemer de geleverde zaken en diensten
en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.
b. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de afnemer binnen 3 dagen na de ontdekking, doch
uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na aflevering zoals bedoeld in artikel 5 lid 1, ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd
aan NMF mede te delen.
c. Indien de afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit
artikel NMF van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest de afnemer het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die
ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft de afnemer onder meer
(maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond
van het gebrek of de tekortkoming.
d. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen
wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de zaken, onvolkomen in of

e.

f.

g.
h.
i.

eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen waarbij deze onvolkomenheden of
eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet
aan de overeenkomst beantwoordt geven de afnemer noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de zaken te weigeren.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan NMF en dat tijdig en op de juiste wijze aan NMF is gemeld
(cumulatieve voorwaarden), dan zal NMF de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien
retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de afnemer, ter keuze van
NMF, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van NMF) vervangende vergoeding daarvoor aan de
afnemer voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.
Indien vaststaat dat een dient niet conform de overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan NMF en dat tijdig en op de
juiste wijze aan NMF is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal NMF de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel
(naar keuze van NMF) vervangende vergoeding daarvoor aan de afnemer voldoen tot een maximum van de prijs van (het
betreffende onderdeel van) de dienst.
Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij NMF, daaronder begrepen eventuele
onderzoekskosten en juridische advieskosten integraal voor rekening van de afnemer.
Reclames geven de afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te verminderen.
Retourzendingen worden door NMF alleen aanvaard indien:
i. NMF zich voorafgaand schriftelijk akkoord heeft verklaard met de retourzending;
ii. dit franco en tegen vergoeding van kosten geschiedt;
iii. het voorraad- of standaardgoederen betreft;
iv. de levering niet langer dan zes (6) weken geleden heeft plaatsgevonden;
v. de retour te nemen goederen niet meer bedragen dan 10% van de omvang van de oorspronkelijke levering.

7.

Aanpassingen en staking fabricage goederen en diensten
a. Ter beoordeling van NMF is het haar toegestaan om a) de kwaliteit of specificaties van haar goederen aan te passen, alsmede
b) de fabricage van een of meer soorten goederen te staken.
b. Indien naar de mening van NMF de hiervoor bedoelde aanpassing leidt tot een materiële verandering met betrekking tot de
prestatie(s) van desbetreffende goederen, zal NMF haar afnemer schriftelijk binnen dertig (30) kalenderdagen hieromtrent
informeren, waarna afnemer binnen veertien (14) kalenderdagen de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, kan ontbinden.

8.

Montage-/installatiewerk
a. Indien montage-/installatiewerk is overeengekomen, is afnemer jegens NMF verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering
van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor (de opstelling en veilige uitvoering van) het te
monteren werk en/of juiste werking van het werk in gemonteerde staat.
b. Onverminderd het bepaalde in lid 1 dient afnemer voor eigen rekening en risico er tijdig zorg voor te dragen dat:
i. NMF vrije toegang wordt verschaft en in staat worden gesteld om de overeengekomen werkzaamheden naar behoren
te kunnen uitvoeren gedurende de normale werkuren en indien NMF dit noodzakelijk acht tevens buiten de normale
werkuren;
ii. grond-, bestrating, hei-, breek-, funderings-, beton-, timmer-, en stofferingswerk of andere bijkomende werken gereed
zijn, zodat de plaats goed bereikbaar is en installaties schoon en onbeschadigd zijn;
iii. hulp-,hijs- en/of hefwerktuigen beschikbaar zijn voor het verplaatsten van objecten, welke redelijkerwijs niet door twee
mensen te hanteren zijn;
iv. steigers, stellingen en ladders ter beschikking staan en opgesteld zijn;
v. brandstoffen en materialen als perslucht, gas, water, elektriciteit, aan-/afvoerleidingen, vereist voor de uitvoering van
de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling, en de levering van schakel-,
beveiligingsapparatuur en leidingen voor de te leveren elektromotoren en/of andere elektrische apparatuur op de
juiste plaats ter beschikking staan van NMF;
vi. tijdens de duur van het werk in de directe nabijheid daarvan, van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk
afsluitbare ruimte van voldoende omvang, als onderkomen voor de medewerker(s) en voor het opslaan van de te
verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van de medewerker(s) ter beschikking wordt
gesteld aan NMF; en
vii. tijdig aanvragen worden gedaan en het verschuldigde wordt voldaan ter zake van, aansluitingen, rechten en
vergunningen,
viii. Schade, kosten en vertraging ontstaan doordat aan de in het vorige lid gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is
voldaan, zijn en blijven voor rekening van afnemer.

9.

Afwijking met betrekking tot goederen en hoeveelheid
a. Ten aanzien van kleur, hoeveelheid, maat, gewicht of (shore)hardheid van goederen is aan NMF een beperkte afwijking toegestaan,
voor zover bij de overeenkomst niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.
a. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en
voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer
ondertekende opdrachtbevestiging.
b. De door de NMF uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen,
programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in
rekening zijn gebracht.
c. De informatie, die in één en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, zaken e.d., blijft
exclusief voorbehouden aan NMF, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
NMF staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke
toestemming van de afnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
11. Intellectuele eigendomsrechten
a. NMF kan niet garanderen dat geen octrooirechten, auteursrechten, merken, (gebruiks)rechten, handelsmodellen of enig ander
recht van derden wordt aangetast door middel van door NMF, van leveranciers en/of afnemers of via hen van derden
ontvangen goederen waaronder maar niet beperkt tot goederen, modellen en tekeningen ten behoeve van de vervaardiging
en/of levering van bepaalde goederen. Afnemer vrijwaart NMF tegen alle jegens NMF geldend te maken aanspraken.
b. In gevallen waarin NMF goederen van afnemer bewerkt, zal NMF als maker van dat werk in de zin van de auteurswet hebben
te gelden en/of als rechthebbende op desbetreffende rechten van intellectuele eigendom.
c. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt NMF de auteursrechten, octrooirechten en alle rechten van
(industriële) eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
(proef)modellen, programmatuur, matrijzen en overige zaken.

d.

e.

Indien de afnemer opmerkt dat de zaken van NMF inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele
eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan NMF toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient de
afnemer NMF daarvan direct op de hoogte te stellen.
Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan NMF toebehorend recht van intellectuele eigendom is de afnemer
gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde NMF in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te
treden.

12. Garantie
a. De door NMF te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering voor
normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
b. NMF is niet aansprakelijk voor schade (en schiet niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen) indien haar zaken niet
voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, wetgeving,
benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importregelgeving. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor dergelijke
aanspraken indien zij de zaken invoert in andere landen dan Nederland.
c. De afnemer vrijwaart NMF voor iedere aanspraak van derden op grond van het feit dat de zaken niet voldoen aan de wet- en
regelgeving ter plaatse (buiten Nederland) voor zover die door de afnemer of aan hem gelieerde ondernemingen in het
desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
d. De afnemer vrijwaart NMF voor iedere schadeaanspraak van derden die het gevolg is van het gebruik van de zaken voor zover
die door de afnemer of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
e. De afnemer dient NMF te allen tijden te informeren omtrent (verpakkings-)eisen (inclusief informatieverplichtingen) die gelden
voor verkoop in- en vervoer naar de landen waar de afnemer de zaken ontvangt, verkoopt of voornemens is te verkopen. Deze
verplichting geldt ook indien NMF in bulkverpakking levert aan de afnemer.
f.
Indien de afnemer de zaken voorziet van eigen verpakkingen vrijwaart zij NMF voor alle schade die NMF mocht lijden ten
gevolge van de verpakking van de afnemer.
g. Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat NMF geen garantie geeft op de geleverde zaken,
diensten en verrichte werkzaamheden. Garantie geldt nooit op opruimpartijen, speciale partijen en/of actiepartijen (tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat er toch garantie geldt voor de betreffende bijzondere partijen).
h. In alle gevallen waarin NMF een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.
i.
NMF kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten
over garantie op grondstoffen.
j.
De afnemer kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van NMF, deze algemene voorwaarden, de
overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover NMF is nagekomen en nakomt.
k. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat NMF gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte geen gebreken
vertoont die het gevolg zijn van een gebrek ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet
toe leiden dat het verkochte niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor de afnemer het gekochte gebruikt, leveren geen
tekortkoming van NMF onder deze garantiebepaling op.
l.
Alleen de afnemer kan een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook
voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.
m. De garantie geldt niet wanneer: a) afnemer niet heeft gehandeld conform artikel 6 van deze voorwaarden; b) de
veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, leginstructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere
instructies die, door of namens NMF, de leverancier van NMF en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn
genomen; c) er sprake is van normale slijtage;
n. Gebreken aan goederen welke bestemd zijn voor Iangdurig gebruik kunnen uitsluitend gedurende twaalf (12) maanden na
levering - ter beoordeling van NMF - hetzij hersteld, hetzij vervangen worden indien de gebreken naar het oordeel van NMF te
wijten zijn aan constructiefouten en de goederen normaal gebruikt en onderhouden zijn.
o. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor de vervangende of herstelde zaken
verstrekt. Verbruiksgoederen, zoals bijvoorbeeld afdichtingen en andere slijtage onderdelen, vallen niet onder deze garantie.
p. Een door NMF gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid
van NMF in voor eventueel door de afnemer of door derden geleden schade.
q. Indien de leverancier van NMF of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de
leverancier van NMF of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die NMF stelt),
prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van NMF of fabrikant. Indien de leverancier van NMF of de fabrikant
van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van NMF of fabrikant aanvullende
voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die NMF stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de
leverancier van NMF of fabrikant.
r.
De afnemer dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat de eindgebruiker van de door NMF geleverde zaken,
beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, leginstructies, verwerkingsvoorschriften, installatieinstructies of andere instructies die, door of namens NMF, de leverancier van NMF en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd.
De afnemer vrijwaart NMF voor aanspraken van derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband
houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies.
13. Aansprakelijkheid
a. NMF is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte
zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van
enige verplichting onder de overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij de afnemer als bij derden.
Tevens is NMF niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door NMF in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde Derden.
b. Indien NMF wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met
een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval
in kwestie uitkeert.
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst tot levering.
d. In geval van aansprakelijkheid is NMF uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NMF aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan NMF toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de
directe schade.
e. NMF is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen,
bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
f.
Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NMF of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

g.

h.

i.

j.
k.
l.
m.

Indien de afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de overeenkomst, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van NMF daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste
besparingen en andere bedrijfsschade.
Indien NMF zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatst, is
de afnemer verantwoordelijk voor adequate beveiliging daarvan. In het geval er schade optreedt aan deze zaken, is de
afnemer altijd aansprakelijk voor deze schade.
Afnemer zal NMF vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de
overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van NMF daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de
afnemer.
De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op de garanties als bedoeld in art. 12.
Indien door onzorgvuldig handelen of nalaten van NMF of haar werknemers brand, water of ontploffingsschade wordt
veroorzaakt is de aansprakelijkheid van NMF in alle gevallen beperkt tot € 500.000 ,-Afnemer vrijwaart NMF voor aanspraken van derden en/of verzekeraars waarvoor aansprakelijkheid van NMF jegens afnemer
is uitgesloten of beperkt.
NMF is niet aansprakelijkheid voor kosten gemaakt in het kader van een recall van producten.

14. Betaling
a. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto te geschieden zonder opschorting of verrekening middels storting of
overmaking op een door NMF aangewezen bankrekening binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum.
b. Voor orders met een totale netto goederen waarde lager dan € 100 (honderd euro) exclusief BTW en voor alle exportorders, is
NMF gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
c. NMF is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag toe te kennen.
d. De op de bankafschriften van NMF aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt.
15. Niet-nakoming, opzegging, ontbinding en opschorting
a. NMF is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling vereist is – geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks
onverminderd de overige aan NMF toekomende rechten (op nakoming of schadevergoeding), indien:
i. afnemer overlijdt,
ii. surseance van betaling aanvraagt,
iii. aangifte tot faillietverklaring doet,
iv. in staat van faillissement wordt verklaard
v. of verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling;
vi. het faillissement van afnemer wordt aangevraagd;
vii. enige uit kracht der wet, deze voorwaarden of uit de overeenkomst voortvloeiende op hem rustende verplichting niet
nakomt;
b. Indien een overeenkomst door NMF geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, is afnemer verplicht tot vergoeding van alle kosten
en gederfde winst met betrekking tot de ontbonden overeenkomst.
c. Bij het eindigen van de overeenkomst en ongeacht de reden daarvan zal afnemer alle goederen die door NMF voor haar op
voorraad worden gehouden uiterlijk binnen 7 dagen na het eindigen van de overeenkomst kopen tegen betaling van de prijs die
alsdan van toepassing is en de goederen na betaling ineens afnemen.
16.

Risico en eigendomsovergang /Eigendomsvoorbehoud
a. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van NMF, zolang de afnemer niet heeft voldaan aan de vorderingen: a) ter
zake van door NMF aan de afnemer krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog
te leveren zaken, en/of, b) ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van de afnemer
verrichte of nog te verrichten diensten, en/of, c) voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde
verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Het onderhavige
eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van NMF onder
eigendomsvoorbehoud op de afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
b. Alle zaken die NMF aanwijst en waarvan NMF middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft
geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van NMF afkomstig te zijn.
c. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te
bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten
voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
d. De afnemer mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits de afnemer bij haar afnemers
eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
e. Wanneer aan de afnemer surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij
vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
f.
De door of namens NMF verstrekte stalen, displays, monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal
blijven eigendom van NMF en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan de NMF geretourneerd. Afnemer is
verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden gebruikt duidelijk kenbaar afgescheiden te houden van andere
goederen zolang de eigendom niet is overgegaan.
g. NMF zal in een voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde goederen. De afnemer zal aan de
NMF alle medewerking verlenen teneinde NMF in de gelegenheid te stellen opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen
door terugneming van de geleverde goederen, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

17. Overmacht
a. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NMF geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor NMF niet in
staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het
bedrijf van NMF of van derden waarvan NMF op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst,
oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van
overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen, (benodigde) zaken van leveranciers of
andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van
haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet
adequaat
kunnen
worden
uitgevoerd,
elektriciteitsstoringen,
storing
van
internet,
computernetwerkof
telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van NMF.
18. Geschillen en toepasselijk recht
a. Alle aanbiedingen van en overeenkomsten met NMF worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Weens
Koopverdrag is niet van toepassing.

b.

Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Groningen exclusief bevoegd te oordelen over geschillen
voortvloeiende uit overeenkomsten tussen NMF en de afnemer. Het staat echter NMF vrij een geschil voortvloeiende uit
overeenkomsten tussen NMF en de afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een
forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.

19. Compliance
a. Afnemer staat er jegens NMF voor in dat afnemer geen onderwerp is van handelssancties opgelegd door de VS, de EU en/of
de VN.
b. Afnemer staat er jegens NMF voor in dat hij niet handelt met partijen die onderwerp zijn van handelssancties opgelegd door de
VS, de EU en/of de VN.
c. Afnemer zal voldoen aan (en niet handelen)in strijd met) alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder die met betrekking
tot handelsbeperkingen en export controle (waaronder handelssancties opgelegd door de VS, de EU en/of de VN) met
betrekking tot de goederen die het afneemt van NMF, en anti-omkoping en anti-corruptie,
d. Afnemer zal op redelijk verzoek van NMF bewijs overleggen van haar handelen)
20. Slotbepalingen
a. Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal.
b. Indien deze voorwaarden worden vertaald in een andere taal, zal bij een verschil van mening over de inhoud of strekking van
deze voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.
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