
Algemene verkoopvoorwaarden van voestalpine Böhler Welding Nederland B.V.   December 2022  

 

I. Lastoevoegmaterialen 

Toepassingsgebied (1) 
(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen voestalpine Böhler Welding B.V., statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te Halfweg (NH), Nederland (hierna te noemen: “ons”, “onze”) en zijn klanten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
bepaald voor de volgende producten: 

Lastoevoegmaterialen, Soldeertoevoegmaterialen, Lasapparatuur, Robot- en automatiseringsapparatuur, Apparatuuraccessoires, Ac-
cessoires voor booglassen, Accessoires voor verbruiksartikelen, Apparatuur Wears &Spares &Software, Persoonlijke bescherming, las-

middelen en afwerking van chemicaliën. 
De versie die geldig was bij het sluiten van de overeenkomst, is van toepassing. 

(2) De volgende Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing voor wettelijk bindende orders die geplaatst zijn op onze webpage of 

op ons E-Commerce platform op https://weldingshop.voestalpine.com. 
(3) Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, zelfs niet indien deze 

bekend zijn, tenzij de toepasselijkheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, ook al is de toepasselijkheid ervan uitgesloten 
wanneer de klant in ingediende documenten verwijst naar zijn Algemene Voorwaarden. 

Sluiting van de overeenkomst (2) 
(1) Al onze offertes zijn niet-bindend en onderhevig aan wijzigingen. Binnen de grenzen van het redelijke behouden wij ons het recht voor 

technische en andere wijzigingen aan te brengen. Documenten en informatie welke bij onze offertes zijn toegevoegd, zoals tekeningen, 
illustraties en voorbeelden zoals ook gewichten, afmetingen, informatie over prestatie en gebruikshoeveelheden, dienen slechts ter in-

formatie en niet als specifiek overeengekomen waarden. We behouden ons de eigendoms- en auteursrechten voor van alle documenten 

en informatie welke betrekking hebben op onze producten, zoals tekeningen, illustraties, voorbeelden en gegevens; deze documenten, 
informatie en gegevens zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld of voor eigen doeleinden worden gebruikt. 

(2) De bestelling van de klant wordt geacht bindende aanvaarding van de offerte te zijn. Indien goederen elektronisch worden besteld, 
bevestigen wij de ontvangst van de bestelling binnen drie werkdagen. De ontvangstbevestiging geldt niet als aanvaarding van een 

bestelling. 
(3) Een bestelling wordt door ons alleen als bindend aanvaard door middel van onze orderbevestiging. 

(4) Ondanks een door ons uitgegeven orderbevestiging behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om de levering/deellevering pas uit 
te voeren na een positieve controle van de kredietwaardigheid van onze klant. Wij hebben het recht om onze orderbevestiging te allen 

tijde kosteloos te herroepen indien de kredietwaardigheid van de klant vóór de datum van levering nadelig is gewijzigd. 
(5) Indien de klant de goederen elektronisch bestelt, worden de rechtsgeldige algemene voorwaarden per e-mail naar de klant verstuurd. 

(6) Mondelinge overeenkomsten zijn niet bindend. Schriftelijke tegenbevestigingen door de klant worden pas bindend door onze schrif-

telijke orderbevestiging. 
(7) Stilzwijgen mag in geen geval als toestemming worden beschouwd. Wijzigingen of aanpassingen van de overeenkomst of annulerin-

gen van bestellingen of opschortingen zijn alleen bindend indien ze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen. 
Alle hieruit voortvloeiende kosten of nadelen komen uitsluitend ten laste van de klant, tenzij anders is overeengekomen. 

(8) Wij behouden ons het recht voor om, met inachtneming van de wettelijke normen en/of geldende productnormen, wijzigingen in de 
chemische samenstelling van onze producten aan te brengen, alsook andere wijzigingen aan het product aan te brengen die de klant 

redelijkerwijs kan aanvaarden. 
Betaling & betalingsvoorwaarden (3) 

(1) De aangeboden prijzen zijn dagprijzen die gelden totdat zij worden ingetrokken of anders gedurende de geldigheidstermijn van de 

offerte. Prijsindicaties zijn niet bindend. De prijzen zijn exclusief btw of andere heffingen van rechtswege, indien van toepassing. Voor 
kleine bestellingen (waarde <EUR 750) behouden wij ons het recht voor klanten door te verwijzen naar een distributeur of een toeslag 

van maximaal EUR 300 toe te passen. 
(2) Tenzij anders vermeld, worden alle offertes en prijzen uitgebracht op basis van FCA, de laatste versie van ICC Incoterms, exclusief 

verpakking, verzekeringen en transport. 
(3) Elke verhoging van de orderprijs op het moment van levering, zoals legeringstoeslagen, energiekosten, transport- of arbeidskosten, 

evenals toeslagen met betrekking tot een prijswijziging van pre- / of inputmaterialen en grondstoffen, en wijzigingen met betrekking tot 
aanvullende of verhoogde officiële kosten, zullen door ons eenzijdig volledig worden ingediend zonder toestemming van de klant. 

(4) Tenzij anders overeengekomen, zal het type verpakking door ons worden bepaald. Stijging van de vrachtkosten tussen de datum van 
de orderbevestiging en de feitelijke verzending wordt afzonderlijk bij de klant in rekening gebracht. 

(5) Tenzij anders overeengekomen, verbindt de klant zich ertoe na ontvangst van de gehele of gedeeltelijke levering het gefactureerde 

bedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum over te maken naar onze zakelijke rekening. Wij behouden ons het recht voor de beta-
lingsvoorwaarden nietig te verklaren. Desalniettemin hebben wij het recht zonder opgaaf van redenen 

goederen te leveren op voorwaarde van vooruitbetaling of zekerheidstelling. 
(6) Wij aanvaarden alleen wissels en cheques als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en alleen als betaling van openstaande 

bedragen. Alle disconterings- en incassokosten komen ten laste van de klant. 
(7) Bij wanbetaling brengen wij 9,2% boeterente in rekening boven op het geldende basistarief van de Europese Centrale Bank plus btw. 

Bij wanbetaling verbindt de klant zich ertoe alle kosten met betrekking tot de aanmaningsprocedure, de inning en het aanwenden van 
rechtsmiddelen alsook de gerechtskosten te betalen. De klant is alleen gerechtigd bedragen te verrekenen als zijn tegenvorderingen 

wettelijk zijn vastgesteld of door ons zijn erkend. De klant is niet gerechtigd betalingen in te houden. 

(8) Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt of een wissel of een cheque wordt geweigerd, of indien wij 
informatie ontvangen die kredietwaardigheid van de klant twijfelachtig maken, of indien een verzoek tot opening van een 

insolventieprocedure is ingediend of de klant een vrijwillige regeling aan zijn schuldeisers voorstelt, zijn wij gerechtigd onmiddellijke be-
taling van alle openstaande, nog niet vervallen of uitgestelde facturen en vooruitbetaling of zekerheidstelling voor alle uitstaande leve-

ringen te eisen. Daarnaast hebben wij het recht te eisen dat de wederverkoop en verwerking van geleverde goederen onmiddellijk wordt 
beëindigd. Indien de klant niet binnen een redelijke termijn reageert op ons verzoek tot vooruitbetaling of zekerheidstelling of op onze 

aanmaningsbrief, hebben wij het recht de overeenkomst te beëindigen of de goederen terug te nemen en alle tot dan toe opgebouwde 
(on)kosten, met inbegrip van gederfde winst, aan de klant te factureren. 

Overdracht van het risico (4) 
De klant draagt het risico van verlies en onopzettelijke beschadiging van de goederen vanaf het moment van de overdracht 

van de goederen, in overeenstemming met de overeengekomen laatste versie van ICC Incoterms. 

Instructies voor de opslag van producten (5) 
De klant is op de hoogte van de vereiste om onze producten op de juiste wijze op te slaan en is bekend met de opslagomstandigheden 

voor onze producten. Onjuiste opslag leidt ertoe dat onze garanties en aansprakelijkheden nietig en ongeldig worden. De opslagom-
standigheden zijn te vinden op onze website onder ‘Downloads’ onder de categorie ‘Certificaat en goedkeuringen’ 

https://www.voestalpine.com/welding/de/content/download/16254/317437/file/Transport%2C_Handling_and_Storage_Recom-
mendations_for_Welding_Consumables_EN_rev+3.pdf 

Productgebruik (6) 
De klant is bekend met het juiste gebruik van onze producten. Oneigenlijk gebruik leidt tot uitsluiting van enige aansprakelijkheid en 

garantie. Bij gebruik van de door ons geleverde producten is de klant verplicht zich te houden aan alle voorschriften, technische voor-

schriften, bedienings- en gebruiksinstructies die de gebruiker tegen gevare beschermen.  
Verplichting tot aanvaarding, opslagperiode en opslagkosten (7) 

(1) De klant verbindt zich ertoe de geleverde producten binnen 14 kalenderdagen tegen de contractueel overeengekomen leverings-
voorwaarden te aanvaarden; anders is de klant in gebreke van aanvaarding. 

(2) Indien de klant de aanvaarding van de goederen ten onrechte weigert, moet hij alle transport- en opslagkosten betalen, onvermin-
derd zijn betalingsverplichtingen. Drie maanden na onze kennisgeving dat de goederen verzendklaar zijn, worden ze geacht aanvaard 

te zijn; de totale aankoopprijs is vanaf dat moment verschuldigd. Vanaf de veertiende dag nadat de goederen verzendklaar werden 
verklaard, maar niet werden afgeleverd bij of opgehaald door de klant, zijn de opslagkosten en alle bijkomende kosten voor rekening 

van de klant. 
Langlopende en afroepovereenkomsten (8) 

(1) Alle overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door beide partijen worden beëindigd met een opzegtermijn van 3 maanden. 

(2) Indien in verband met langlopende overeenkomsten (overeenkomsten met een duur van meer dan 4 maanden en in het algemeen 
overeenkomsten voor onbepaalde tijd) een wijziging in de arbeids-, materiaal- of energiekosten optreedt, zijn 

beide partijen gerechtigd onderhandelingen te eisen voor een redelijke prijsaanpassing, rekening houdend met de bovengenoemde 
factoren. 

(3) Bij afroepbestellingen moet de klant ons minstens 2 maanden voorafgaand aan de leveringsdatum schriftelijk op de hoogte stellen 
van de definitieve hoeveelheid, tenzij anders is overeengekomen. Door de klant veroorzaakte bijkomende kosten die verband houden 

met een vertraagde afroep of een latere wijziging van de afroepbestemming of -hoeveelheid, zullen door hem worden gedragen en 
zullen gebaseerd zijn op onze berekeningen. De klant is verplicht de goederen te aanvaarden op de dag dat de geldigheidsduur afloopt 

en de overeengekomen aankoopprijs verschuldigd wordt. 

(4) Bij afroepbestellingen moeten alle nog niet geleverde hoeveelheden producten die door de klant zijn besteld, uiterlijk op de dag 
waarop de geldigheidsduur van de orderbevestiging afloopt, worden geleverd. 

(5) Tot de datum van betaling draagt de klant het risico van devaluatie van een buitenlandse valuta ten opzichte van de euro; de aan-
koopprijs zal in een dergelijk geval dienovereenkomstig worden aangepast. 

Leveringstermijnen (9) 
(1) Wij zijn gerechtigd deelleveringen te verrichten. De partijen komen overeen dat deelleveringen van goederen of diensten worden 

beschouwd als het voorwerp van een afzonderlijke overeenkomst die losstaat van de orderbevestiging, en dat ze vallen onder deze 
algemene verkoopvoorwaarden. 

(2) Productie gerelateerde afwijkingen van de totale bestelhoeveelheid van ca. 10% zijn toegestaan. De aankoopprijs zal worden gewij-
zigd in overeenstemming met het werkelijke volume. 

(3) Onze aansprakelijkheid voor niet tijdig geleverde goederen wordt uitdrukkelijk beperkt tot die gevallen waarin we de verzenddatum 

schriftelijk hebben bevestigd. 
Tenzij anders overeengekomen, worden de leveringstermijnen berekend vanaf de datum van de orderbevestiging en zijn ze 

onder voorbehoud van de tijdige ontvangst van de inputgoederen die wij nodig hebben. De leveringstermijn wordt geacht te 
zijn nagekomen wanneer de goederen vóór de uiterste datum zijn verzonden of de klant ervan in kennis is gesteld dat de 

goederen klaar zijn om te worden opgehaald. 
(4) De klant is alleen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen wanneer de vertraagde levering te wijten is aan grove nalatigheid on-

zerzijds, en hij ons, evenwel zonder succes, een redelijke termijn van respijt heeft gegund. Beëindigen van de overeenkomst dient te 
geschieden per aangetekende brief. 

Eigendomsvoorbehoud (10) 

(1) Wij behouden de eigendom van de goederen tot de aankoopprijs volledig is voldaan. De klant moet ons onmiddellijk schriftelijk in 
kennis stellen van elke inbeslagneming van de goederen door derden, in het bijzonder van handhavingsmaatregelen, schade aan of 

vernietiging van de goederen. Wij hebben het recht de overeenkomst te beëindigen en de overdracht van de goederen te eisen in geval 
van een inbreuk op de overeenkomst, in het bijzonder in geval van vertraging bij de betaling. De klant heeft het recht de goederen in 

het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De klant draagt vanaf heden alle openstaande vorderingen die door 
de wederverkoop van de goederen aan derden aan hem verschuldigd zijn voor het volledige factuurbedrag aan ons over en hij verbindt 

zich ertoe een overeenkomstige notitie in zijn boeken of facturen op te nemen. Wij aanvaarden hierbij deze overdracht. Na deze over-
dracht heeft de klant het recht de aan hem verschuldigde bedragen te innen. Wij behouden ons het recht voor de vorderingen zelf te 

innen indien de derden in verzuim zijn met de betaling. 

(2) Als de goederen door de klant worden verwerkt, verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe artikel naar evenredigheid van de 
waarde van de door ons geleverde goederen. Hetzelfde geldt als de goederen worden verwerkt of vermengd met andere objecten die 

niet van ons zijn. 
 

 
 

Garantie (11) 

(1) In geval van gebrekkige goederen zullen wij, naar eigen keuze, door middel van herstel of omruiling garantie verlenen voor het gebrek. 
Als herstel of omruiling niet mogelijk is of is mislukt, heeft de klant het recht een prijsverlaging te eisen of, als het geen klein gebrek betreft, 

de overeenkomst te ontbinden. 
Kleine afwijkingen in kwaliteit, vorm, kleur, gewicht of ontwerp, of afwijkingen die technisch onvermijdelijk zijn of in lijn zijn met de com-

merciële praktijk, worden niet als gebreken beschouwd en kunnen niet worden ingeroepen. Hetzelfde geldt voor 
leveringen op basis van monsters en specimens. Beschadigde verpakking valt onder kleine gebreken en hieraan kan niet het recht worden 

ontleend aanvaarding te weigeren. 
(2) In gevallen waarin de klant gerechtigd is kennisgeving van gebreken te verstrekken, moet deze kennisgeving binnen 7 dagen bij 

transport over land en 14 dagen bij transport over zee na de levering van de goederen schriftelijk worden gedaan; anders is de aan-

spraak op een garantie uitgesloten. 
Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking schriftelijk worden gemeld en elke verwerking moet worden stopgezet. De ken-

nisgeving van gebreken moet nauwkeurig worden gespecificeerd. 
(3) De garantietermijn voor de goederen is 12 maanden vanaf de datum waarop het risico is overgedragen aan de klant en 6 maanden 

voor onderdelen. Deze termijn is ook van toepassing op verborgen gebreken. De veronderstelling dat goederen gebrekkig zijn bij levering 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voor de volgende producten geldt een afwijkende garantieperiode: 

 Apparatuur & reserveonderdelen &software  6 maanden 
 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Lashelmen 24 maanden 

 Ademhalingssystemen 24 maanden 
 Batterijen:   6 maanden 

 Laskleding, Handschoenen:   9 maanden 
 Brillen:  6 maanden 

 PPE Onderdelen:   6 maanden 
 Afwerking Chemicaliën:   6 maanden 

(4) In geval van verborgen gebreken die tijdig zijn gemeld, is de klant verplicht ons in de gelegenheid te stellen de levering in kwestie 
binnen een redelijke termijn te herzien. 

(5) Wij bieden geen garanties aan klanten als bedoeld in de wet. Tenzij contractueel anders overeengekomen, garanderen of aanvaar-
den wij geen aansprakelijkheid voor de kenmerken of de bruikbaarheid van de goederen voor een specifiek doel, 

anders dan deze die uitdrukkelijk door ons zijn overeengekomen.  Producten die onderhevig zijn aan slijtage zijn – voor zover wettelijk 

toegestaan of indien niet onderling schriftelijk anders overeengekomen – uitgesloten van de garantie.  
Aansprakelijkheid (12) 

(1) Afgezien van de gevallen waarin de Wet productaansprakelijkheid voorziet, is onze aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove 
nalatigheid. Aansprakelijkheid voor geringe nalatigheid, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, vergoeding voor gevolgschade, 

financieel verlies, renteverlies, winstderving en schade door vorderingen van derden jegens de klant, is uitgesloten. 
(2) De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op lichamelijk letsel, schade voor de gezondheid of 

het overlijden van de klant. 
(3) Voor zover wettelijk toegestaan, is hoofdelijke aansprakelijkheid, ongeacht de juridische gronden, beperkt tot de totale nettowaarde 

van de bestelling van de afzonderlijke zending waarop de schade betrekking heeft (exclusief toeslagen voor vervoer, verpakking, opslag 

of heffingen). 
(4) Voor zover wettelijk toegestaan, vervallen alle rechten op schadevergoeding 12 maanden na het bekend worden van de schade en 

van de benadelende partij. 
(5) Alle claims en rechten zijn uitgesloten, indien toepasselijke normen en voorschriften, opslaginstructies of de bedienings- en handlei-

dinginstructies niet in acht zijn genomen bij het gebruik van het product of als het product is behandeld of onjuist is gebruikt door een 
niet-deskundige persoon of als er wijzigingen aan het product zijn aangebracht of onderdelen van derden of replica's zijn gebruikt, tenzij 

het defect van het product niet kan worden toegeschreven aan deze bovengenoemde gebeurtenissen waarvan de klant de bewijslast 
draagt in geval van een dergelijk geschil. 

 (6) Technische raadplegingen en informatie over de verwerking en het mogelijke gebruik van onze goederen die wij kosteloos verstrek-
ken, worden beschouwd als een vrijblijvende dienst waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

(7) Wij zijn alleen aansprakelijk voor onze eigen inhoud op de website van het bedrijf. Indien wij links naar andere websites aanbieden, 

zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van derden die op dergelijke websites staat. Indien wij ons bewust worden van illegale inhoud 
op externe websites, zullen wij de toegang tot dergelijke sites onmiddellijk blokkeren. 

Intellectueel Eigendom (13)  
(1) We blijven de enige eigenaar van onze handelsmerken, recepten, software, auteursrechten en patenten, al dan niet geregistreerd. 

Op geen enkele manier zal enig recht of licentie worden verleend door middel van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant onder 
enig patent, handelsmerk, auteursrecht, geregistreerd ontwerp, met uitzondering van het recht om de Producten te gebruiken of door te 

verkopen zoals hierin toegestaan. Als eenmanszaak behouden wij alle intellectuele eigendomsrechten op onze tekeningen, specificaties, 
gegevens en alle andere informatie en documenten die door ons voor de klant zijn opgesteld in welk medium dan ook ter beschikking 

worden gesteld. 

Geheimhouding (14) 
(1) De klant mag alle documenten en kennis die wij als vertrouwelijk hebben aangemerkt, en waarvan de vertrouwelijkheid voor ons 

duidelijk van belang is, die hij in het kader van onze zakelijke relatie verkrijgt, uitsluitend gebruiken voor de gezamenlijk nagestreefde 
doeleinden en dient deze tegenover derden met dezelfde zorg te behandelen die hij zou aanwenden bij de behandeling van zijn eigen 

documenten en kennis. 
Gegevensbescherming (15) 

Teneinde aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming te voldoen, verwijzen wij naar ons privacybeleid, beschikbaar op 
https://www.voestalpine.com/welding/Data-Privacy in de momenteel geldende versie. 

Overmacht (16) 
Indien de omstandigheden waaronder de overeenkomst werd gesloten, wijzigen of zich gevallen van overmacht voordoen waaronder 

begrepen, maar niet beperkt tot, natuurrampen, niet-levering van inputmateriaal, uitval van machines, onderbreking van activiteiten 

van welke aard dan ook, staking, uitsluiting in ons eigen bedrijf of in bedrijven betrokken bij de uitvoering van de prestatie, of hindernissen 
als gevolg van officiële richtlijnen, of sancties door internationale instanties, alsook alle oorzaken die de levering onredelijk moeilijk of 

onmogelijk maken, ontheft dit ons voor de duur en de reikwijdte van het effect van die verstoringen van onze verplichting om te presteren 
of geeft dit ons het recht de overeenkomst geheel of voor het deel dat nog niet is nagekomen te beëindigen, zonder dat de klant hieraan 

het recht kan ontlenen rechtsvorderingen tegen ons in te dienen. In geval van overmacht worden alle overeengekomen bepalingen met 
betrekking tot geliquideerde schade op grond van vertraagde leveringen als ongeldig beschouwd. 

Exportcontroles (17) 
(1) Onze goederen en diensten worden geleverd onder de voorwaarde dat de levering ervan niet wordt gehinderd door nationale of 

internationale regelgeving, in het bijzonder exportbepalingen zoals embargo's of andere sancties. 

(2) De klant verbindt zich ertoe de producten niet aan derden te verkopen wanneer hij redenen heeft om aan te nemen dat deze derden 
dergelijke regelgeving negeren of omzeilen. Op verzoek moet de klant ons onverwijld alle vereiste informatie verstrekken, in het bijzonder 

met betrekking tot de eindontvanger, de eindbestemming en het eindgebruik van de goederen of diensten. 
(3) De klant (besteller, ontvanger) verbindt zich ertoe de goederen niet op enigerlei wijze direct of indirect te gebruiken in verband met 

de ontwikkeling, de productie, de behandeling, de bediening, het onderhoud, de levering, de opsporing, de herkenning of de verspreiding 
van chemische, biologische of kernwapens of andere nucleaire explosieve apparaten, of de ontwikkeling, de productie, het onderhoud 

of de opslag van raketten die dergelijke wapens naar hun doel kunnen voeren, tenzij hij beschikt over de vereiste officiële vergunningen 
voor deze doeleinden. 

(4) De klant verbindt zich er ook toe ervoor te zorgen dat de artikelen niet direct of indirect worden gebruikt voor een militair 
eindgebruik in de Volksrepubliek China, of in een land dat onderworpen is aan een wapenembargo overeenkomstig artikel 

5, lid 2 van Verordening (EG) nr. 428/2009 en dat is opgenomen in de huidige lijsten van de Europese Commissie van landen die onder-

worpen zijn aan wapenembargo's, tenzij hij beschikt over de vereiste vergunningen. 
(5) Daarnaast verbindt hij zich ertoe in het bezit te zijn van de vereiste vergunningen/documenten in overeenstemming met de geldende 

normen van buitenlandse handelsbepalingen, wetten, verordeningen en regionale besluiten. 
(6) De klant (koper, ontvanger) verbindt zich ertoe de geleverde goederen niet direct of indirect te verkopen, te exporteren, te herexpor-

teren, te leveren, over te dragen of anderszins toegankelijk te maken voor personen, bedrijven, instellingen of organisaties, of in landen 
waar dit in strijd zou zijn met Europese of, voor zover van toepassing, Amerikaanse regelgeving 

inzake (her)uitvoer. 
(7) In geval van wederverkoop/overdracht van de geleverde goederen verbindt de klant (koper, ontvanger) zich ertoe zijn klant op de 

hoogte te stellen van alle exportgerelateerde regelgeving en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen door te geven.  

(8) Op verzoek verbindt de klant zich ertoe een eindgebruikscertificaat te verstrekken en het origineel naar ons te verzenden, zodat wij 
het eindgebruik en het beoogde doel kunnen aantonen. 

(9) De klant (koper, ontvanger) is volledig aansprakelijk voor alle schade die wij lijden als gevolg van toerekenbare niet-naleving van de 
Europese of Amerikaanse regelgeving inzake (her)uitvoer door de klant (koper, ontvanger) en vrijwaart ons van elke aansprakelijkheid 

jegens derden en alle verliezen/schade/kosten die hieruit voortvloeien. 
(10) Onze offertes, orderbevestigingen en de overeenkomst, alsook de nakoming daarvan, zijn onder voorbehoud van het verkrijgen 

door ons van alle vereiste export- of overdrachtsvergunningen, of andere vergunningen in verband met exportregelgeving of vrijgaven 
door de betrokken instanties, en van de afwezigheid van wettelijke obstakels in verband met exportbepalingen die wij, als exporteurs of 

verzender, of onze leveranciers, moeten naleven. 
Naleving (18) 

De principes en richtlijnen voor een duurzaam ethisch, moreel en juridisch onberispelijk zakelijk gedrag, zoals gedefinieerd 

in de nieuwste versie van de 'Gedragscode van voestalpine AG' en de bijbehorende 'Gedragscode voor zakelijke partners 
van voestalpine' zijn beschikbaar op https://www.voestalpine.com/group/en/group/compliance/ en worden uitdrukkelijk geacht te zijn 

aanvaard door de klant, die de onderliggende principes en voorschriften ervan onderschrijft. In individuele gevallen, wanneer overdui-
delijke en ernstige inbreuken op de onderliggende principes en voorschriften door de klant aan het licht komen die de voortzetting van 

de zakelijke relatie onhoudbaar maken, hebben wij het recht de contractuele relatie om goede redenen, en derhalve met onmiddellijke 
ingang, te beëindigen. De klant verbindt zich ertoe ons schadeloos te stellen voor alle schade en nadelen die hieruit voortvloeien. 

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht (19) 
(1) De plaats van uitvoering voor onze goederen en diensten is de locatie van onze fabriek. Alle geschillen tussen ons en de klant zullen 

uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, Nederland. 

(2) Wij zijn echter tevens gerechtigd naar eigen keuze op de statutaire vestigingsplaats van de klant een rechtsprocedure tegen de klant 
in te stellen. De klant is verplicht alle aanmanings- en incassokosten alsook de precontentieuze kosten te vergoeden. 

(3) Op de rechtsverhouding tussen de partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der 
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (d.w.z. “CSIG” / “Weens Koopverdrag”). De 

laatste versie van ICC Incoterms zijn van toepassing. 
(4) Indien één of meer van de bepalingen nietig worden, blijven de overige bepalingen bindend. 

II. Speciale verkoop- en leveringscondities voor lasmachines en -apparatuur  
Voor levering en andere diensten in verband met lasmachines en –apparatuur zijn de beplaingen van de Algemene Verkoopvoorwaar-

den (I.) van toepassing, indien de volgende bepalingen voor lasmachines en –apparatuur niet afwijken.  

Garantie voor lasmachines en –apparatuur (20) 
(1) De garantieperiode voor lasmachines is 12 maanden. 

(2) Na registratie van het serienummer van de lasapparatuur op https://www.voestalpine.com/welding/Warranty-Registration verlenen 
wij de klant een fabrieksgarantie van maximaal 5 (vijf) jaar voor de lasapparatuur. De garantievoorwaarden voor lasapparatuur zijn 

beschikbaar op de homepage https://www.voestalpine.com/welding/Warranty-Registration. De garantieperiode omvat reeds de ga-
rantieperiode van de Algemene Verkoopvoorwaarden voor Lasapparatuur. 

https://weldingshop.voestalpine.com/
https://www.voestalpine.com/welding/de/content/download/16254/317437/file/Transport%2C_Handling_and_Storage_Recommendations_for_Welding_Consumables_EN_rev+3.pdf
https://www.voestalpine.com/welding/de/content/download/16254/317437/file/Transport%2C_Handling_and_Storage_Recommendations_for_Welding_Consumables_EN_rev+3.pdf
https://www.voestalpine.com/group/en/group/compliance/
https://www.voestalpine.com/welding/Warranty-Registration
https://www.voestalpine.com/welding/Warranty-Registration

