




12.7 Op de in dit artikel genoemde werkzaamheden is Artikel 17 van overeen-
komstige toepassing.
 
artikel 13. service
13.1 Het aantal gratis instructiedagen en/of gratis servicebeurten zal in de 
bevestiging worden vermeld.
13.2 Indien koper meer instructiedagen en/of servicebeurten wenst dan 
onder 1 vermeld, komen de daaraan verbonden loon-, reis- en verblijfkosten 
voor rekening van koper.

artikel 14. wettelijke voorschriften
14.1 De zaken zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot 
bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de 
overeenkomst geldende wettelijke voorschriften.
14.2 Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en 
de levering resp. inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften in    
werking treden, waarvan tevoren bekend is dat ze voor de levering van kracht 
zullen worden, dan zullen de betreffende zaken zo mogelijk aan  deze nieuwe 
voorschriften worden aangepast. Eventueel hieraan verbonden kosten zijn 
voor rekening van koper. Indien de verkoper bezwaren heeft tegen de toepas-
sing van de gewijzigde voorschriften, zal zij verplicht zijn deze onverwijld ter 
kennis van koper te brengen.

artikel 15. handleiding
15.1 Verkoper zal koper inlichten en gegevens verstrekken omtrent construc-
tie, behandeling, enz. van machines en installaties. Daartoe zal zij aan de    
Nederlandse koper instructieboeken en dergelijke ter beschikking stellen in 
de Nederlandse taal of het originele instructieboek van de leverancier of 
producent.
15.2 Bedieningsvoorschriften zullen zoveel mogelijk op de machine of 
installatie worden aangebracht en, indien de zaken bestemd zijn om in 
Nederland te worden gebruikt, in de Nederlandse taal worden gesteld.

artikel 16. garantie
16.1 Met inachtneming van de navolgende bepalingen garandeert verkoper 
de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde - nieuwe - zaken 
gedurende zes maanden na de levering en wel in die zin dat zij onderdelen of 
materialen waaraan gedurende die tijd, uit hoofde van ondeugdelijke 
constructie, enig gebrek mocht ontstaan, voor zover die zaken zich in 
Nederland bevinden, kosteloos zal herstellen of vervangen, zulks ter   
verkopers keuze. Indien verkoper de zaken zelf van een fabrikant of derden 
heeft gekocht zijn uitsluitend de garantievoorwaarden van die fabrikant of 
derden van toepassing. Deze zullen tevoren door verkoper aan koper   
overhandigd worden of op verzoek van koper aan hem toegezonden worden.
Gebruikte zaken worden door verkoper niet gegarandeerd, mits uitdrukkelijk 
schriftelijk ander is overeengekomen.
16.2 Koper is verplicht, op straffe van verval van de garantieverplichting van 
verkoper, een geconstateerd gebrek terstond na de ontdekking bij aangete-
kend schrijven ter kennis van de verkoper te brengen. Koper is verplicht een 
gebrekkig onderdeel te bewaren en voor zover verkoper zulks verlangt, het 
betrokken onderdeel vrachtvrij aan verkoper terug te zenden. Zaken of 
onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht worden vervangen 
worden daardoor het eigendom van verkoper.
16.3 De garantieverplichting van verkoper vervalt, indien koper resp. zijn 
personeel of daarmee gelijk te stellen derden, de zaken niet conform de onder 
artikel 14 bedoelde aanwijzingen en voorschriften, of anderszins ondeskundig 
of onzorgvuldig hebben behandeld, indien de koper de zaken voor andere dan 
de normale bedrijfsuitoefening waarvoor de zaken zijn bestemd heeft 
aangewend of indien koper zonder schriftelijke toestemming herstellingen of 
veranderingen door andere dan verkoper heeft laten verrichten.

16.4 De garantieverplichting van verkoper vervalt indien koper niet aan zijn 
betalingsverplichtingen voldoet. Koper heeft niet het recht betaling te 
weigeren op grond van het feit dat de verkoper zijn garantieverplichting nog 
niet of niet volledig is nagekomen.
16.5 Van garantie zijn steeds uitgesloten die defecten en verschijnselen die 
een gevolg zijn van ongevallen, onjuist gebruik, slecht onderhoud of normale 
slijtage.
16.6 Ingeval verkoper zijn garantieverplichting niet nakomt is zijn aanspra-
kelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, doch 
eerst nadat koper verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een 
redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen verkoper alsnog aan haar  
garantieverplichting zal kunnen voldoen.
16.7 De benodigde servicebeurten die binnen de garantie vallen dienen 
tijdig door de koper aan verkoper gemeld te worden en moeten tijdens de    
normale werktijd uitgevoerd kunnen worden.
16.8 Op reparaties door verkoper ten aanzien van juiste montage geldt een 
garantieperiode van drie maanden na reparatiedatum, gebaseerd op 
maximaal veertig bedrijfsuren per week.

artikel 17. aansprakelijkheid
17.1 Door koper geleden schade bestaande uit letsel of aantasting van de 
gezondheid, al dan niet de dood tot gevolg hebbende, respectievelijk uit 
- gehele of gedeeltelijke - vernietiging, beschadiging, verlies of verdwijning 
van een andere dan door verkoper geleverde zaak of zaken, alsmede alle 
direct daaruit voortvloeiende schade, komen tot maximaal een bedrag van 
€ 1.134.451,00 (zegge: eenmiljoenhonderdvierendertigduizendvierhonderd- 
eenenvijftig euro) voor vergoeding in aanmerking, mits koper aantoont dat 
genoemde schade aan verkoper toerekenbaar is.
17.2 Alle andere schade dan onder 1 genoemd, hierbij uitdrukkelijk begrepen 
schade welke koper lijdt onder gebreken aan de geleverde zaak of zaken en/of 
door de niet, niet tijdige of gebrekkige of onjuiste levering van een zaak of 
dienst, door hulpzaken, door ondergeschikten en/of hulppersonen - al dan 
niet aan hun opzet of grove schuld te wijten - alsmede alle daaruit, direct of 
indirect, voortvloeiende schade, komen, behoudens hetgeen onder 16 is 
bepaald, niet voor vergoeding in aanmerking.
17.3 De onder 1 genoemde schade komt tevens alleen voor vergoeding in 
aanmerking indien zij binnen twaalf maanden na beëindiging van de  uitvoe-
ring van de (deel-)overeenkomst, waarmee de schade ten nauwste samen-
hangt, is ontstaan én binnen veertien kalenderdagen na ontdekking schrifte-
lijk aan verkoper is gemeld.
17.4 Eventuele rechtsvorderingen terzake schade die voor vergoeding in   
aanmerking komen, moeten binnen twaalf maanden na ontdekking van de 
schade worden ingediend.
17.5 Indien verkoper wordt aangesproken tot vergoeding van schade die een 
derde, waaronder begrepen het personeel van koper, heeft geleden in  
verband met zaken of prestaties die door verkoper zijn geleverd  respectie-
velijk zijn verricht, is koper uitdrukkelijk gehouden verkoper tegen die  
vorderingen te vrijwaren.
17.6 Het in de vorige leden bepaalde geldt mede ten behoeve van de (rechts-) 
personen, die tot het concern behoren waarvan ook verkoper deel uitmaakt en 
die verkoper als hulppersoon bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt.
Koper heeft tegenover verkoper en die hulppersonen, die tot het concern 
behoort waarvan ook verkoper deel uitmaakt, tezamen geen recht op meer 
schadevergoeding dan hij van een van hen maximaal zou vorderen.

artikel 18. tekeningen, programmatuur, enz.
18.1 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en 
andere gegevens welke verkoper verstrekt, met uitzondering van die aanwij-
zingen e.d. bedoeld in artikel 14, blijven eigendom van verkoper en moeten op 
verzoek direct aan verkoper worden teruggezonden.




