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Algemene voorwaarden verkoop 
machines, uitrustingen en service 

 
1. Algemeen toepassingsgebied, offertes, afsluiting van Contract  
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop 
van machines en technische uitrustingen (hierna 'Machines en 
Uitrustingen') door TRABISS INTERNATIONAL  en technische 
dienstverlening in verband met de installatie, de inbedrijfstelling, het 
onderhoud en de reparatie van Machines en Uitrustingen (hierna 
'Technische Dienstverlening'). TRABISS INTERNATIONAL zal in geen 
geval geacht worden de andersluidende algemene voorwaarden van 
een klant te aanvaarden wanneer TRABISS INTERNATIONAL zich niet 
uitdrukkelijk verzet tegen de andersluidende algemene voorwaarden van 
de klant of wanneer TRABISS INTERNATIONAL aanvaardt te leveren 
zonder de andersluidende algemene voorwaarden van een klant te 
betwisten.  
1.2 De offertes van TRABISS INTERNATIONAL zijn niet bindend, tenzij 
uitdrukkelijk aangeduid als bindend. Schriftelijke en mondelinge 
bestellingen en verklaringen, evenals mondelinge aanvullende 
overeenkomsten en bedingen, zullen enkel bindend worden mits 
schriftelijke bevestiging van TRABISS INTERNATIONAL. In geval van 
een onmiddellijke levering, kan de bestelbevestiging vervangen worden 
door de levering van de goederen. Contractuele verplichtingen zullen 
enkel geacht worden aanvaard te zijn wanneer dit schriftelijk 
gedocumenteerd is. Veranderingen en toevoegingen aan het contract 
dienen schriftelijk te gebeuren. Hetzelfde geldt voor de afstand van de 
schriftelijke vormvereiste.  
 
2. Betalingsvoorwaarden, prijzen  

2.1 De betalingen van Machines en Uitrustingen zijn verschuldigd en 
betaalbaar op de datum aangegeven op de betreffende factuur en 
moeten voor de levering betaald worden. Andersluidende 
betalingsvoorwaarden kunnen enkel schriftelijk tussen de partijen 
overeengekomen worden. TRABISS INTERNATIONAL kan in elk geval, 
voor de verzending of overhandiging van onbetaalde goederen, vragen 
om een betalingszekerheid zoals een onherroepelijke en bevestigde 
kredietbrief of een bewijs van een bankwaarborg opgesteld door een 
internationaal erkende bank. TRABISS INTERNATIONAL is niet 
verplicht om onbetaalde goederen aan de klant te bezorgen voor de 
ontvangst van enige gevraagde zekerheid. Wanneer een 
betaalverplichting niet nageleefd wordt, vormt dit een onmiddellijke 
inbreuk op de overeenkomst zonder dat verdere ingebrekestelling 
vereist is.  
2.2 De betaling van Technische Dienstverlening is verschuldigd en 
betaalbaar op de datum vermeld op de betreffende factuur, na de 
verlening van de overeengekomen diensten. Als Technische 
Dienstverlening in het buitenland plaatsvindt, kan TRABISS 
INTERNATIONAL naar eigen goeddunken de voorafbetaling vragen van 
de verwachte kosten voor de dienstverlening of een bankgarantie ten 
belopen van hetzelfde bedrag. Wanneer een betalingsverplichting niet 
nageleefd wordt, vormt dit een onmiddellijke inbreuk op de 
overeenkomst zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.  
2.3 Tenzij anders vermeld in de bestelbevestiging van TRABISS 
INTERNATIONAL, moeten de prijzen beschouwd worden als prijzen af 
fabriek (ex works) van haar vestigingen in Anna Paulowna, Nederland 
of, indien de bedrijven verzending vanuit een andere productielocatie 
overeengekomen zijn, vanuit die andere productielocatie. De kosten 
voor verpakking en transport zijn niet inbegrepen in de prijzen af fabriek 
(ex works). Tenzij anders overeengekomen door de partijen, zal 
TRABISS INTERNATIONAL de Technische Dienstverlening aanrekenen 
aan het overeengekomen huidige dagtarief en de daadwerkelijk 
gemaakte reiskosten. De klant moet alle extra kosten dragen voor lokale 
accommodatie, Europese maaltijden, lokaal transport en alle redelijke 
incidentele uitgaven die lokaal of onderweg gemaakt worden.  
2.4 De klant heeft geen recht op compensatie door middel van 
schuldvergelijking, tenzij de claims van de klant goedgekeurd zijn door 
de bevoegde rechtbank in een in kracht van gewijsde gegane uitspraak 
of wanneer TRABISS INTERNATIONAL deze claims schriftelijk 
aanvaardt.  
2.5 Wanneer betaling uitblijft, is TRABISS INTERNATIONAL gerechtigd 
wettelijke handelsrente in rekening te brengen conform artikel 6:119a 
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.  
 
3. Verpakking en transport  

3.1 Als TRABISS INTERNATIONAL aanvaard heeft om de goederen 
naar de fabriek of bedrijfslocatie van de klant te verzenden, zal 
TRABISS INTERNATIONAL de goederen in een geschikte verpakking 
aan de transporteur overhandigen. Tenzij anders overeengekomen, 
zullen alle goederen onverzekerd verzonden worden. De kosten voor 
het transport en de transportverzekering zullen bovenop de prijzen af 
fabriek (ex works) aan de klant gefactureerd worden.  

3.2 Als TRABISS INTERNATIONAL aanvaard heeft om de goederen 
naar het buitenland te verzenden, zal TRABISS INTERNATIONAL ook 
instaan voor de douaneafhandeling in Nederland. Import- en 
transitregelingen, inclusief alle aanverwante kosten, zijn volledig voor 
rekening van de klant.  

3.3 Wanneer de machines te groot zijn om in één stuk verzonden te 
worden, kan TRABISS INTERNATIONAL de machines in verschillende 
componenten opdelen om apart verpakt te worden.  
 
4. Risico-overdracht  
De risico's verbonden aan de goederen zullen overgaan op de klant op 
de datum waarop ze de fabriek van TRABISS INTERNATIONAL 
verlaten. Als de partijen een andere laadplaats overeengekomen zijn, 
zal het risico overgaan bij de verzending vanaf een dergelijke andere 
locatie. Als de verzending vertraagd wordt op verzoek van de klant of 
om redenen waarvoor de klant de verantwoordelijkheid draagt, zullen de 
risico's verbonden aan de goederen overgaan op de klant op de 
oorspronkelijk voorziene verzendingsdatum. Vanaf dit tijdstip zullen de 
goederen opgeslagen worden voor rekening en op risico van de klant.  
 
5. Eigendomsvoorbehoud  
TRABISS INTERNATIONAL behoudt het eigendomsrecht op alle 
goederen tot deze volledig zijn betaald. De klant mag de goederen voor 
de betaling niet verkopen of bezwaren zonder de schriftelijke 
toestemming van TRABISS INTERNATIONAL. De klant dient een label 
op de goederen aan te brengen waarop vermeld staat dat ze eigendom 
van TRABISS INTERNATIONAL blijven tot volledige betaling van de 
goederen.  
 
6. Opbouw, installatie en inbedrijfstelling van Machines en 
Uitrustingen  
6.1 Tenzij anders overeengekomen, maakt de opbouw en de installatie 
van Machines en Uitrustingen in de fabriek van de klant geen deel uit 
van de contractuele verplichtingen van TRABISS INTERNATIONAL. 
Schade te wijten aan incorrecte installatie naar aanleiding van het niet 
opvolgen van de installatie-instructies, zal leiden tot de nietigheid  
van elke garantie die TRABISS INTERNATIONAL op de goederen heeft 
gegeven, in zoverre de goederen beschadigd zijn door het niet opvolgen 
van de installatie-instructies.  
6.2 In de mate dat TRABISS INTERNATIONAL zich verbonden heeft om 
de inbedrijfstelling van de Machines en Uitrustingen op locatie bij de 
klant te superviseren, is de verantwoordelijkheid van TRABISS 
INTERNATIONAL beperkt tot de volgende activiteiten:  
 
a) het controleren van voor de hand liggende opbouw- en 
installatiefouten;  
b) controleren of de hulponderdelen geïnstalleerd voor de machines, 
voldoen aan de minimale specificaties voor hulponderdelen vereist voor 
deze machines;  
c) het superviseren van de eerste opstart van de machines; en  
d) de initiële opleiding van het verantwoordelijke personeel betreffende 
het gebruik van de machines, het reguliere toezicht, het onderhoud en 
de regelmatige controles van de correcte werking van de machines.  
 
7. Garantie  
7.1 Na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de klant, zal TRABISS 
INTERNATIONAL zich ertoe verbinden om op eigen kosten de niet-
conforme of defecte goederen (of onderdelen daarvan) te repareren of 
vervangen. Elke garantieclaim ingediend door de klant is onderworpen 
aan het onderzoek van de goederen door de klant na ontvangst en de 
regelmatige kennisgeving aan TRABISS INTERNATIONAL dat de 
goederen niet conform zijn aan de geldende standaarden. TRABISS 
INTERNATIONAL zal naar eigen goeddunken beslissen om defecte 
onderdelen te herstellen of vervangen. Te vervangen onderdelen 
worden eigendom van TRABISS INTERNATIONAL na de vervanging. 
Tenzij anders overeengekomen, zal de klant defecte goederen (of 
onderdelen daarvan) terugzenden naar de plaats van verzending. De 
verzendingskosten worden gedragen door TRABISS INTERNATIONAL, 
tenzij de teruggezonden goederen in goede staat blijken te zijn. 
Wanneer latere verbeteringen volledig of gedeeltelijk mislukken, kan de 
klant een redelijke korting eisen of het contract beëindigen. Indien de 
defecten echter dermate groot zijn dat ze niet verholpen kunnen worden 
binnen een redelijke termijn en de goederen en diensten niet of slechts 
in beperkte mate kunnen worden aangewend voor hun specifieke 
bestemming, dan heeft de klant het recht om elke latere verbetering te 
weigeren.  
7.2 Alle verdere claims in verband met financiële aansprakelijkheid 
betreffende de levering van niet-conforme of defecte goederen worden 
beperkt door clausule 8, op voorwaarde dat voldaan is aan alle 
wettelijke voorwaarden in overeenstemming met de wetgeving.  
7.3 Garantieclaims zullen in tijd beperkt zijn tot 12 maanden na levering 
van de goederen.  
 
8. Aansprakelijkheid  

8.1 TRABISS INTERNATIONAL is niet aansprakelijk voor contractbreuk, 
schending van wettelijke plichten of voor een onrechtmatige daad, tenzij 
de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid.  
8.2 Andere types van aansprakelijkheid zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 
TRABISS INTERNATIONAL is in geen geval aansprakelijk voor 
gebruiksderving, winstderving of andere indirecte gevolgschade.  
8.3 De bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen van 
aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op schadeclaims voor 
lichamelijk letsel of schade aan goederen voornamelijk gebruikt voor 
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privédoeleinden te wijten aan defecte producten van TRABISS 
INTERNATIONAL.  
8.4 Dezelfde beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in deze 
clausule 8 zullen van toepassing zijn op alle wettelijke 
vertegenwoordigers, werknemers en ondersteunend personeel 
werkzaam voor rekening van TRABISS INTERNATIONAL.  
8.5 De totale cumulatieve aansprakelijkheid van TRABISS 
INTERNATIONAL onder dit contract zal niet meer bedragen dan 100% 
van het contractbedrag, met een maximum van 750.000,00 EUR.  
 
9. Deelbaarheid  
De wettelijke ongeldigheid van een bepaling van deze algemene 
voorwaarden of andere overeengekomen bepalingen van de 
contractuele relatie zullen de geldigheid van de resterende bepalingen 
niet aantasten. De contractpartners moeten dergelijke ongeldige 
bepalingen vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk 
aanleunt bij de economische bedoeling van de partijen.  
 
10. Toepasselijke wetten en rechtsgebied  
De contractuele relatie wordt exclusief beheerst door de Nederlandse 

wetgeving. De rechtbank van Alkmaar, Noord Holland zijn exclusief bevoegd 

voor elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze contractuele 

relatie. 
 
Geldig vanaf 1-1-2014 
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