ALGEMENE VOORWAA RDEN VACT RA B .V.
1 . A lge mene Bepalingen
1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VACTRA en iedere tot
stand gekomen overeenkomst.
2.
De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.
Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden
afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen
partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.
Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen in deze Algemene
Voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingingen onverlet. In een voorkomend
geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling
te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2 . Pr ijzen
1.
Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn door VACTRA gehanteerde prijzen gebaseerd op levering Ex Works exclusief BTW en andere rechten, exclusief kosten van montage en
inbedrijfstelling, exclusief kosten van niet-standaard verpakking en vermeld in Euro’s.
2.
In geval van wijziging van kostprijsfactoren is VACTRA gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
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Levering en levertijd
Levering geschiedt Ex Works
Levertijden zijn indicatief en overschrijding leidt nimmer tot aansprakelijkheid noch schadeplichtigheid van VACTRA.
Afnemer is verplicht het geleverde binnen vijf (5) kalenderdagen na levering op gebreken te
controleren. Afnemer dient de bij de levering geconstateerde gebreken uiterlijk binnen 5
dagen na constatering daarvan aan VACTRA schriftelijk te melden, bij gebreke waarvan
VACTRA niet gehouden is tot vergoeding van schade en kosten, nakoming, herstel en
tevens op straffe van verval van het recht van afnemer tot ontbinding, opschorting,
compensatie of verrekening.
VACTRA is gerechtigd tot deelleveranties welke afzonderlijk zullen worden gefactureerd.
Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die
de wederpartij is toe te rekenen, zal VACTRA de producten voor rekening en risico van de
wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van
het uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde.
In geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig
is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van VACTRA
mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze
termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de
vorige zin. VACTRA is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het
verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds
heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van het uit
hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde en kosten van opslag van de
producten.
Indien VACTRA bij toepassing van lid 5 en 6 kosten maakt welke niet zouden bestaan
indien de wederpartij haar daar bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen,
komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

4. Aanvaarding, keuring en reclames
1.
Reclames ten aanzien van facturen dienen schriftelijk binnen dertig (30) kalenderdagen na
factuurdatum te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn verliest afnemer het recht te
reclameren.
2.
Retourzendingen worden door VACTRA alleen aanvaard indien:
a)
VACTRA zich voorafgaand schriftelijk akkoord heeft verklaard met retourzending;
b)
dit franco en tegen vergoeding van kosten geschiedt;
c)
het voorraad- of standaardgoederen betreft;
d)
de levering niet langer dan zes (6) weken terug heeft plaatsgevonden;
e)
de retour te nemen goederen niet meer bedragen dan 10% van de omvang van de oorspronkelijke levering.
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Aanpassingen en staking fabricage / levering goederen en diensten
Ter beoordeling van VACTRA is het haar toegestaan om a) de kwaliteit of specificaties van
haar goederen aan te passen, alsmede b) de fabricage / levering van een of meer soorten
goederen te staken. Indien naar de mening van VACTRA de hiervoor bedoelde aanpassing
leidt tot een materiële verandering met betrekking tot de prestatie(s) van desbetreffende
goederen, zal VACTRA 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.
Afwijking met betrekking tot goed en hoeveelheid
Ten aanzien van kleur, hoeveelheid, maat, gewicht of (shore)hardheid van goederen is aan
VACTRA een beperkte afwijking toegestaan, voor zover bij de overeenkomst niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Intellectuele eigendomsrechten
1.
VACTRA kan niet garanderen dat geen octrooirechten, auteursrechten, merken, (gebruiks)
rechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast door middel van
door VACTRA, 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 VACTRA tegen alle
jegens VACTRA geldend te maken aanspraken.
2.
In gevallen waarin VACTRA goederen van afnemer bewerkt, zal VACTRA als maker van dat
werk in de zin van de Auteurswet hebben te gelden en/of als rechthebbende op desbetreffende rechten van intellectuele eigendom.
3.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt VACTRA de auteursrechten en alle
rechten van (industriële) eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, matrijzen en overige
zaken.
8 . Gar antie
Gebreken aan goederen welke bestemd zijn voor Iangdurig gebruik kunnen uitsluitend
gedurende twaalf (12) maanden na levering - ter beoordeling van VACTRA - hetzij hersteld
hetzij vervangen worden indien de gebreken naar het oordeel van VACTRA te wijten zijn
aan constructiefouten en de goederen normaal gebruikt en onderhouden zijn.
Verbruiksgoederen vallen niet onder deze garantie. Enige andere of verdergaande
garantie wordt niet verleend.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.
VACTRA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde
producten, waaronder mede begrepen schade ontstaan als gevolg van het gebruik van
de producten in strijd met de gebruiksvoorschriften en/of normale zorgvuldigheidseisen
die de eindgebruiker in acht behoort te nemen bij het gebruik van de producten.
2.
VACTRA is nimmer aansprakelijk voor de gevolgschade, waaronder mede begrepen
gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
3.
De aansprakelijkheid van VACTRA is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de
factuurwaarde van de overeenkomst, tot dat gedeelte van de overeenkomst waarom de
aansprakelijkheid van VACTRA nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien
van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van
VACTRA daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
4.
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VACTRA bedraagt een
jaar.
5.
De wederpartij vrijwaart VACTRA van eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een)
andere(n) dan aan VACTRA toerekenbaar is.
10. Overmacht
1.
VACTRA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst
indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede verstaan de
omstandigheid dat VACTRA door toedoen van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn
verplichtingen (tijdig) na te komen.
2.
Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk
maakt, zijn de partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden.
3.
Indien VACTRA bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is
hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de
overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige
overeenkomst.
4.
Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid,
nimmer voor vergoeding in aanmerking.
11. Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of
schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door VACTRA aangewezen
bankrekening binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. Voor orders met een
totale netto goederen waarde lager dan € 750 (zevenhonderd vijftig euro) exclusief BTW,
is VACTRA gerechtigd kosten in rekening te brengen. VACTRA is gerechtigd om een
kredietbeperkingstoeslag toe te kennen. De op de bankafschriften aangegeven valutadag
is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt
ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde
bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.
12. Niet-nakoming, opzegging, ontbinding en opschorting
1.
VACTRA 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
VACTRA toekomende rechten (op nakoming of schadevergoeding), indien:
a.
afnemer overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet, in
staat van faillissement wordt verklaard of verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling;
b.
het faillissement van afnemer wordt aangevraagd;
c.
enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
2.
Indien een overeenkomst door VACTRA geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, is
afnemer verplicht tot vergoeding van alle kosten en gederfde winst met betrekking tot de
ontbonden overeenkomst.
3.
Bij het eindigen van de overeenkomst en ongeacht de reden daarvan zal afnemer alle
goederen die door VACTRA 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.
13. Eigendomsvoorbehoud
1.
Alle door VACTRA geleverde goederen - ook als deze volgens de overeenkomst op de
locatie van de afnemer of diens afnemer door VACTRA zijn gemonteerd - blijven
eigendom van VACTRA tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen afnemer
VACTRA uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst
verschuldigd is met inbegrip van rente en kosten.
2.
Afnemer is bevoegd om in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over te gaan tot
vervreemding. Daarbij is afnemer verplicht de verkrijgende derde te informeren omtrent
het op de goederen rustende eigendomsvoorbehoud ten behoeve van VACTRA.
3.
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.
14. Geschillen en toepasselijk recht
1.
Alle aanbiedingen van en overeenkomsten met VACTRA worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2.
Alle geschillen ter zake te sluiten of gesloten overeenkomsten inclusief daaruit voortvloeiende overeenkomsten dan wel ter zake van deze algemene voorwaarden zelf zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Brabant.
15. Compliance
Afnemer (a) staat er jegens VACTRA voor in dat afnemer geen onderwerp is van handelssancties opgelegd door de VS, de EU en/of de VN, en (b) zal voldoen aan (en niet handelen
in strijd met) alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder die met betrekking tot (1)
handelsbeperkingen en export controls (waaronder handelssancties opgelegd door de VS,
de EU en/of de VN) met betrekking tot de goederen die het afneemt van VACTRA, en (2)
anti-omkoping en anti-corruptie, en afnemer zal op redelijk verzoek van VACTRA bewijs
overleggen van haar handelen.
16. Slotbepalingen
Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. 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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