
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten van koop en verkoop en overeenkomsten tot 
het verrichten van diensten tussen ABEMEC B.V., gevestigd te 
Veghel, hierna te noemen: “ABEMEC” en een (aspirant-)koper resp. 
opdrachtgever, hierna te noemen: koper.  De toepasselijkheid van 
algemene voorwaarden van de koper resp. opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes.
Alle offertes, prijslijsten en aanduidingen van technische gegevens 
zoals maten, gewichten en capaciteiten zijn vrijblijvend, tenzij uit-
drukkelijk anders wordt aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de 
door koper verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan ABEMEC 
mag uitgaan. ABEMEC is niet gebonden aan de inhoud van folders, 
drukwerk e.d., tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk 
schriftelijk wordt verwezen. De in offertes vermelde prijzen zijn 
exclusief BTW en gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf of 
magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

Artikel 3. Overeenkomsten.
ABEMEC is slechts aan de offertes gebonden en de overeenkomst 
komt slechts tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door ABEMEC, 
blijkende uit de schriftelijke, door de directie bekrachtigde, bevesti-
ging door ABEMEC, dan wel uit het feit dat ABEMEC uitvoering geeft 
aan de overeenkomst. Technische eisen die door de koper aan de 
te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale 
eisen, dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. 
De in koopovereenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW en 
gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf of magazijn, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

Artikel 4. Levertijd.
Levertijden worden door ABEMEC zo nauwkeurig mogelijk 
opgegeven. ABEMEC is verplicht zich in te spannen om binnen deze 
aangegeven tijd te presteren. De levertijd gaat in zodra alle voor de 
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, tekeningen 
e.d. in het bezit zijn van ABEMEC. ABEMEC is slechts verplicht tot 
vergoeding van schade wegens niet tijdige levering indien ABEMEC 
door koper  schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij koper ABEMEC 
een redelijke termijn moet gunnen om alsnog aan de overeengeko-
men verplichtingen te voldoen.

Artikel 5. Leverplaats
Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf of magazijn, tenzij 
uitdrukkelijk franco levering is  overeengekomen. De koper is ver-
plicht het door hem gekochte af te nemen op het moment waarop 
dit volgens de overeenkomst dient te geschieden. Indien de koper 
de afname weigert of nalatig is met het verlenen van medewerking, 
waaronder begrepen het verstrekken van informatie of instructies, 
noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen 
voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende 
kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
ABEMEC is steeds gerechtigd gebruik te maken van de bevoegdheid 
van artikel 6:90 BW

Artikel 6. Wijzigingen in de te leveren zaken.
ABEMEC is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de over-
eenkomst omschreven zaken indien het wijzigingen betreft die door 
de toeleverancier van ABEMEC zijn aangebracht. Indien ABEMEC 
van deze mogelijkheid tot wijziging in de te leveren zaken gebruik 
maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen 
zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De 
koper heeft deze bevoegdheid gedurende acht dagen na aflevering. 
De koper heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het wijzigingen 
betreft in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende 
documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke 
wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van 
de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 7. Montage en installatie.
1.  Indien montage van het door ABEMEC geleverde door of namens 

ABEMEC zal geschieden, is koper verplicht, al het noodzakelijke te 
doen om deze montage op het overeengekomen tijdstip mogelijk 
te maken. Alle extra kosten, welke ontstaan doordat aan het in de 
leden 2 tot en met 4 van dit artikel gestelde niet, niet behoorlijk of 
niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.

2.  De tijdige en juiste uitvoering van alle voorzieningen die 
noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren uitrusting 
en/of de juiste werking van deze uitrusting in gemonteerde staat, 
is voor risico van koper en valt buiten de verantwoordelijkheid 
van ABEMEC, tenzij de uitvoering van bedoelde voorzieningen 
door of vanwege ABEMEC wordt verricht. ABEMEC is tegenover 
koper verantwoordelijk voor de juistheid van door haar verstrekte 
gegevens en tekeningen.

3.  De koper zorgt voor eigen rekening en risico dat:
 a.  het personeel van ABEMEC, zodra dit op de plaats van 

opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen 
en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn 
werkzaamheden ongestoord te verrichten gedurende de norma-
le werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien 
ABEMEC het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of 
het einde van de werkzaamheden buiten de normale werkuren 
te stellen en zij zulks tijdig met koper is overeengekomen.

 b.  geschikte schaft- en schuilgelegenheid voor het personeel van 
ABEMEC aanwezig is;

 c.  de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn 
voor het noodzakelijke transport;

 d.  de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en monta-
ge;

 e.  opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere 
goederen aanwezig zijn die, voorzover ABEMEC dit verlangt, 
afsluitbaar dienen te zijn;

 f.  hulpwerkkrachten, voorzieningen zoals gas, water en elektri-
citeit, verwarming en verlichting alsmede overeengekomen 
hulpwerktuigen op verlangen van ABEMEC tijdig op de juiste 
plaats ter beschikking worden gesteld;

 g.  alle wettelijk vereiste veiligheids- en andere voorzorgsmaatre-
gelen, met uitzondering van persoonlijke beschermingsmidde-
len zijn genomen en worden gehandhaafd;

 h.  de ter montage afgeleverde goederen niet van de overeengeko-
men tijdelijke opslagplaats verwijderd worden, tenzij er over de 
verplaatsing overeenstemming met ABEMEC bestaat.

4.  Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet vol-
doen aan een of meer der in het eerste, tweede en derde lid van 
dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging 
van de montagetijd toegestaan als, alle omstandigheden in 
aanmerking genomen, noodzakelijk is.

5.  Alle niet door of namens ABEMEC te verrichten werkzaamheden 
en diensten zijn en blijven volledig voor rekening en risico van 
koper.

Artikel 8. Inbedrijfstelling
1.  De inbedrijfstelling geschiedt bij aflevering, tenzij partijen anders 

overeenkomen. De inbedrijfstelling geschiedt onder verantwoor-
delijkheid van ABEMEC. Koper kan schriftelijk afstand doen van 
zijn recht op inbedrijfstelling.

2.  ABEMEC dient bij de inbedrijfstelling de koper volledig te 
instrueren of te doen instrueren met betrekking tot het gebruik, 
het onderhoud en andere punten, die de gebruiker voor een juist 

gebruik in acht moeten nemen.
3.  Indien de instructies zoals bedoeld in lid 2 schriftelijk worden 

verstrekt, dienen deze in de Nederlandse taal te zijn gesteld.

Artikel 9. Computerapparatuur
1.  Computerapparatuur waaronder begrepen systeemprogramma-

tuur omvat alle programmatuur en gegevensbestanden die door 
ABEMEC in welke vorm dan ook wordt aangeboden of is geleverd, 
inclusief alle daarbij behorende documentatie.

2.  Alle door ABEMEC geleverde programmatuur incl. bestanden blijft 
eigendom van ABEMEC. ABEMEC verleent koper een doorlopend 
gebruiksrecht van de programmatuur. Het is koper niet toegestaan 
deze programmatuur incl. bestanden te vervreemden of onder 
welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te 
staan, dan wel door derden te doen gebruiken of aan derden 
bekend te maken.

3.  ABEMEC is bevoegd tot het nemen van programmatechnische dan 
wel systeemtechnische  voorzorgsmaatregelen ter bescherming 
van haar eigendomsrechten.

4.  Het is koper niet toegestaan programmatuur anders dan voor 
eigen gebruik zelf te kopiëren of door derden te doen kopiëren 
tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van ABEMEC is verkre-
gen.

5.  Indien (delen van) de programmatuur van ABEMEC door verwijt-
baar toedoen of nalaten van koper ter beschikking is gekomen 
van derden, verkrijgt ABEMEC het recht op een onmiddellijk 
opeisbare boete welke gelijk is aan driemaal het bedrag dat voor 
het gebruiksrecht van de geleverde programmatuur is betaald on-
verminderd het recht van ABEMEC koper terzake van vergoeding 
van alle schade aan te spreken.

6.  Het in dit artikel gestelde geldt onverminderd indien door koper 
of in diens opdracht wijzigingen in de programmatuur zijn 
aangebracht.

7.  Het in dit artikel gestelde geldt onverminderd in geval van 
verkoop of andere vormen van vervreemding van het computer-
systeem van koper, daaronder begrepen executoriaal beslag.

8.  ABEMEC is niet aansprakelijk voor kosten en schade tengevolge 
van verminking, vernietiging en/of zoekraken van bestanden en/of 
informatiedragers van koper.

Artikel 10. Reparatie en onderhoud
1.  De opdracht tot uitvoering van reparatie resp. onderhoudswerk-

zaamheden aan een zaak, hierna te noemen: de zaak, wordt mon-
deling of schriftelijk gegeven. Een afschrift van een schriftelijke 
opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

2.  De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht 
opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede 
van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden 
uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, 
tenzij de opdrachtgever en ABEMEC een vaste prijs en/of 
termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs 
met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden 
overschreden, dient ABEMEC contact met de opdrachtgever op te 
nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever 
is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder 
schadeloosstelling van ABEMEC voor de reeds door haar verrichte 
werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding 
van de bij benadering opgegeven termijn dient ABEMEC de 
opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder 
opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding 
van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een 
redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van 
ABEMEC.

3.  Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming 
van de uitvoering van de opdracht de zaak niet heeft afgehaald, 
kan ABEMEC stallingkosten in rekening brengen.

4. ABEMEC kan het retentierecht uitoefenen op de zaak, indien de 
opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet 
of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere 
door ABEMEC verrichte werkzaamheden aan dezelfde zaak betreft. 
ABEMEC kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil 
inzake de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter. 
ABEMEC kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdracht-
gever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

5.  De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht 
aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom 
bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht; dit geldt niet 
voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten wor-
den afgezonderd. In alle andere gevallen worden de vervangen 
onderdelen eigendom van ABEMEC, zonder dat de opdrachtgever 
op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

6.  Indien ABEMEC een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de 
opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening 
worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht 
indien een opdracht tot reparatie aan ABEMEC wordt verstrekt, 
dan wel indien de levering van een andere zaak met ABEMEC 
wordt overeengekomen.

7.  ABEMEC garandeert de goede uitvoering van de door haar 
aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte 
materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen 
vanaf het tijdstip dat de zaak weer ter beschikking van de op-
drachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wij-
ze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. 
Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties. De 
afspraken op de garantie vervallen indien:

 a.  de opdrachtgever niet onmiddellijk na het constateren van de 
gebreken ABEMEC daarvan in kennis stelt;

 b.  ABEMEC niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken 
alsnog te verhelpen;

 c.  derden zonder voorkennis of toestemming van ABEMEC 
werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de 
door ABEMEC verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan 
een beroep op de garantie wordt gedaan

Artikel 11. Overmacht.
1.  Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de 

nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan ABEMEC 
zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze 
omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk 
bemoeilijken) mede zijn begrepen:

  stakingen in andere bedrijven dan die van ABEMEC, wilde 
stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van ABEMEC; een 
algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het 
tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde 
zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers 
van grondstoffen en/of verpakkingsmateriaal of bij andere derden 
waarvan ABEMEC afhankelijk is, algemene vervoersproblemen en 
plotseling veranderde regelgeving.

2.  ABEMEC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, 
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, 
intreedt nadat ABEMEC haar verbintenis had moeten nakomen.

3.  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen 
van ABEMEC opgeschort. Indien de periode waarin door 
overmacht nakoming van de verplichtingen door ABEMEC 
niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen 
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval 
een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.  Indien ABEMEC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk 
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk 
aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds 

geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is 
de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde 
c.q. leverbare deel geen  zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Risico.
1.  Het gekochte is voor rekening en risico van de koper:
 -  bij een zaak welke gemonteerd en/of geïnstalleerd dient te 

worden, vanaf het moment van aanlevering van die zaak of 
onderdelen daarvan op het werk;

 -  bij andere zaken, vanaf het moment van aflevering.
2.  Indien bij verkoop van een nieuwe zaak tegen inruil van een 

gebruikte zaak koper in afwachting van de aflevering van de 
nieuwe zaak de oude zaak blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde 
zaak eerst eigendom van ABEMEC nadat deze ter beschikking 
van ABEMEC is gesteld. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten en met 
name die van onderhoud en eventuele schade door welke oorzaak 
dan ook ontstaan (ook als gevolg van verlies) voor rekening en 
risico van koper.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.
1.  De door ABEMEC geleverde zaken blijven het eigendom van 

ABEMEC totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met 
ABEMEC gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

 -  de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren 
zaak/zaken zelf;

 -  eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van 
(een) koopovereenkomst(-en).

2.  Koper is, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft 
voldaan, niet gerechtigd de door ABEMEC geleverde zaken aan 
een derde in eigendom over te dragen of op genoemde zaken een 
pandrecht te vestigen.

3.  Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde 
vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ABEMEC zonder enige 
machtiging van de koper of van de rechter gerechtigd afgeleverde 
zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust 
bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, weg te 
halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle me-
dewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per 
dag van het door hem terzake van de betreffende overeenkomst 
verschuldigde.

4.  De koper verplicht zich op eerste verzoek van ABEMEC op alle 
manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen 
die ABEMEC ter bescherming van haar eigendomsrecht met 
betrekking tot de zaken wil treffen.

5.  ABEMEC verschaft aan koper op het moment dat koper aan zijn 
verplichtingen als hiervoor in lid 1 bedoeld, heeft voldaan, de ei-
gendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht 
van ABEMEC, ten behoeve van andere aanspraken, die ABEMEC 
op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek van ABEMEC zijn 
medewerking verlenen aan handelingen die in dit kader vereist 
zijn.

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst.
1.  De vorderingen van ABEMEC op de koper zijn onmiddellijk 

opeisbaar in de volgende gevallen:
 -  indien na het sluiten van de overeenkomst aan ABEMEC omstan-

digheden ter kennis komen die ABEMEC goede grond geven te 
vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 -  indien ABEMEC de koper bij het sluiten van de overeenkomst 
gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze 
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde 
gevallen is ABEMEC bevoegd de verdere uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de 
overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het 
recht van ABEMEC schadevergoeding te vorderen.

2.  Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot perso-
nen en/of materiaal waarvan ABEMEC zich bij de uitvoering van 
de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van 
dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk 
dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, 
dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer 
kan worden gevergd, is ABEMEC bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden.

Artikel 15. Prijswijzigingen.
De in de offerte genoemde prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen, bindend, met dien verstande dat:
a.  ABEMEC zich het recht voorbehoudt om prijswijzigingen toe 

te passen, indien wijzigingen van inkoopprijzen, de wisselkoers, lo-
nen, sociale of andere lasten, invoerrechten of andere belastingen, 
marktprijzen enz. plaatsvinden voor het overeengekomen tijdstip 
van levering, mits ABEMEC deze prijswijzigingen tijdig voor dat 
tijdstip ter kennis van koper heeft gebracht;

b.  In geval van wijziging of aanvulling van de afgesproken 
werkzaamheden, hetzij in opdracht van koper, hetzij als gevolg 
van het feit dat de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, 
de daaruit voortvloeiende meerdere kosten door koper dienen te 
worden voldaan.

 
Artikel 16. Koper is gerechtigd om de overeenkomst te 
annuleren.
a.  indien ABEMEC een prijsverhoging als bedoeld in artikel 15 onder 

a toepast, mits de Koper binnen 10 dagen na de kennisgeving 
van de prijsverhoging door ABEMEC de overeenkomst schriftelijk 
annuleert en de door ABEMEC ter uitvoering van de overeenkomst 
gemaakte kosten vergoedt.

b.  mits de Koper binnen 10 dagen na dagtekening van de annulering 
ABEMEC 15% van de koopprijs vergoedt.

Artikel 17 Betaling.
1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling van 

de koopsom door koper contant voor of bij de ter beschikkingstel-
ling van het gekochte aan koper of, indien montage en/of installa-
tie is overeengekomen, na afloop van bedoelde werkzaamheden. 

2.  Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, tenzij schrifte-
lijk anders is overeengekomen. 

3.  In geval niet-contante betaling is overeengekomen, dient betaling 
te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn(en), 
door overschrijving van het verschuldigde naar een door ABEMEC 
bij de offerte, overeenkomst of factuur vermeld giro- of bankreke-
ningnummer.

4.  In geval dat (deel)betaling d.m.v. een in te ruilen object is over-
eengekomen, dan dient dit object vóór de ter beschikkingstelling 
van het gekochte, volledig en zonder voorbehoud en in de staat 
zoals gezien door de verkoper van ABEMEC aan ABEMEC op één 
van haar vestigingen ter beschikking te worden gesteld, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen.

5.  Indien koper een factuur niet binnen de overeengekomen termijn 
betaalt, is de koper door het enkele verloop van die termijn in 
gebreke en in verzuim wat tot gevolg heeft dat ook alle niet 
vervallen facturen terstond opeisbaar zijn. Bovendien heeft 
ABEMEC vervolgens het recht vanaf de vervaldatum een rente in 
rekening te brengen welke gelijk is aan de wettelijke rente voor 
handelstransacties.

6.  In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling 
van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk 
opeisbaar zijn.

7.  Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
8.  Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening 

in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de 
tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, 
zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op 
een latere factuur.

9.  Zolang koper het door hem verschuldigde niet heeft voldaan, is 
ABEMEC gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te 
schorten.

Artikel 18. Incassokosten.
1.  Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of 

meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter 
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. 
In ieder geval is de koper verschuldigd een bedrag ter grootte van 
15% van het factuurbedrag,met een minimum van EUR 150,00 
(zegge: honderdvijftig euro) een en ander te vermeerderen met 
BTW daarover. Indien ABEMEC aantoont hogere kosten te hebben 
gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook 
deze voor vergoeding in aanmerking. Eventueel door ABEMEC 
gemaakte incassokosten zijn gelijk aan de wet Normering 
Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 19. Rechten van industriële en intellectuele eigendom.
Tenzij anders is overeengekomen, behoudt ABEMEC de auteursrech-
ten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële 
eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeel-
dingen, tekeningen, modellen, programmaturen en offertes. Deze 
stukken blijven eigendom van ABEMEC en mogen zonder haar 
uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden 
getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan koper 
daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Koper is gehouden deze 
zaken op eerste verzoek aan ABEMEC te retourneren op straffe van 
een boete van EUR 450,00 (zegge: vierhonderdvijftig euro) per dag.

Artikel 20. Garantie.
ABEMEC garandeert de deugdelijkheid van het geleverde gedurende 
een periode welke eindigt zes maanden na levering dan wel zoveel 
later als door de fabrikant wordt bepaald. ABEMEC verplicht zich 
dat deel van het geleverde te herstellen of te vervangen, dat defect 
is geraakt door onjuiste montage door of in opdracht van ABEMEC 
dan wel naar redelijk oordeel van de fabrikant - of namens hem de 
eerste leverancier - defect is geraakt door toepassing van ondeug-
delijk materiaal en/of ondeugdelijke constructie. Het arbeidsloon, 
voortvloeiend uit en betrekking hebbend op het herstel van het 
gebrek komt, voorzover de fabrikant dat vergoedt, voor rekening van 
ABEMEC onder voorwaarde dat de arbeidstijd in overeenstemming 
is met de tijd die de fabrikant hiervoor heeft vastgesteld. Alle overige 
noodzakelijk gemaakte kosten komen voor rekening van koper. Als 
ABEMEC niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om in normale 
werktijd en in haar eigen werkplaats een voorkomend gebrek te ver-
helpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van 
koper. De vervangen onderdelen worden eigendom van ABEMEC. 
De garantie geldt niet als koper of derden - zonder schriftelijke toe-
stemming van ABEMEC - werkzaamheden aan het geleverde hebben 
verleend. De garantie geldt evenmin als blijkt dat het geleverde niet 
overeenkomstig de bij de inbedrijfstelling verstrekte voorschriften 
wordt behandeld of niet voor het doel waarvoor het is verkocht, 
wordt gebruikt. Bij verkoop van gebruikte zaken wordt geen garantie 
verstrekt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Op ruilartikelen die in het kader van een reparatie worden 
gemonteerd, wordt drie maanden garantie verleend. In afwijking 
van hiervoor genoemde garantieperiode van zes maanden, geldt 
- met handhaving van de overige bepalingen - bij levering van 
een computersysteem een garantieperiode van drie maanden na 
de inbedrijfstelling of zoveel langer als door de fabrikant wordt 
bepaald. In afwijking van het hiervoor bepaalde, geldt voor garanties 
met betrekking tot reparatie en onderhoud het hiervoor bepaalde 
in artikel 10 lid 7.

Artikel 21. Aansprakelijkheid.
Behoudens het in de overige artikelen van deze voorwaarden 
daaromtrent gestelde, is ABEMEC nimmer aansprakelijk voor enige 
schade ontstaan aan het door ABEMEC geleverde, dan wel door het 
geleverde veroorzaakt aan koper of anderen c.q. aan goederen van 
koper of anderen, tenzij ABEMEC zich tegen bedoelde schade heeft 
verzekerd c.q. zich redelijkerwijze, mede gezien de in de branche 
geldende gebruiken, had behoren te verzekeren.
ABEMEC is niet aansprakelijk voor schade c.q. het gebruik van de 
verkochte zaken in strijd met de door ABEMEC gegeven voorschrif-
ten en adviezen.
ABEMEC is evenmin aansprakelijk voor bedrijfsschade en gevolg-
schade, bestaande uit bedrijfsstoring en andere onkosten en derving 
van inkomsten.
De door ABEMEC te vergoeden schade zal worden gematigd indien 
de door koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang 
van de door koper geleden schade. Koper is verplicht alle redelijke 
maatregelen te nemen ter voorkoming c.q. beperking van schade als 
in dit artikel bedoeld.

Artikel 22. Reclame.
De koper dient de gekochte zaken onmiddellijk bij aflevering - of 
zo spoedig mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken. Hierbij 
dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst 
beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
-  of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het 

aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeen-
gekomene;

-  of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen 
kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die 
gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of normale 
handelsdoeleinden.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de 
koper deze onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, 
schriftelijk aan ABEMEC te melden. Koper dient niet zichtbare gebre-
ken uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking c.q. binnen 8 dagen na 
het moment dat koper het gebrek redelijkerwijze had kunnen ont-
dekken, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering, schriftelijk 
aan ABEMEC te melden. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft 
zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen 
bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande toestemming van 
ABEMEC worden geretourneerd.

Artikel 23. Geschillenbeslechting.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en ABEMEC, worden 
beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement 
‘s-Hertogenbosch. ABEMEC blijft echter bevoegd de koper te dag-
vaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale 
verdrag bevoegde rechter.

Artikel 24. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen ABEMEC en de koper is Nederlands 
recht van toepassing.

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van ABEMEC B.V.,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant te Eindhoven.


