ALGEMENE VOORWAARDEN
Beijer Automotive BV, Ambachtstraat 22-a, gevestigd en kantoorhoudende te Schijndel,
hierna te noemen: Beijer.
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Beijer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beijer Automotive BV,
gebruiker van deze algemene voorwaarden, opdrachtnemer, verkoper;
Wederpartij: een consument of een niet-consument die met Beijer een overeenkomst is
aangegaan dan wel een aanbod daartoe heeft ontvangen, opdrachtgever, koper;
Overeenkomst: de tussen Beijer en een wederpartij gemaakte afspraken omtrent de te
leveren diensten dan wel te leveren producten.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, prijslijst, orderbevestiging,
levering en iedere overeenkomst tussen Beijer en een wederpartij waarop Beijer
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met Beijer, voor de uitvoering waarvan door Beijer van de diensten van derden
gebruik wordt gemaakt.
3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van een wederpartij wordt
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd zouden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding / offerte een
termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro's exclusief BTW en
andere heffingen of leges van overheidswege, alsmede exclusief transport- en
afvoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Bevat de offerte, prijslijst, orderbevestiging of overeenkomst tussen Beijer en een
wederpartij een kennelijke verschrijving of vergissing die voor de wederpartij kenbaar
is, althans waarvan de wederpartij had te behoren te begrijpen dat daarvan sprake
was, dan kan Beijer daaraan niet worden gehouden, tenzij Beijer zich bereid
verklaard overeenkomstig te leveren.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Beijer niet tot het verrichten van een
gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van
de opgegeven prijs.
5. Een aanbieding of offerte geldt niet automatisch ook voor na- of vervolgbestellingen.
Artikel 4. Overeenkomsten
1. Overeenkomsten waarbij Beijer partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte
overeenkomst, dan wel;
b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door
wederpartij van een door Beijer gedaan aanbod;
c) bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van zaken door een
wederpartij, dan wel door aanvang van de werkzaamheden.

2. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.
3. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke
persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van het contract,
daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon
hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van de aanbieding, is Beijer daaraan niet gebonden.
De overeenkomst tussen partijen komt niet tot stand overeenkomstig de afwijkende
aanvaarding, tenzij Beijer nadrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven de
afwijking te accepteren.
5. Beijer is gerechtigd zonder opgave van redenen een order geheel of gedeeltelijk te
weigeren.
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden
te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Beijer
zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, zal Beijer de wederpartij hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Beijer daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de prijs tot
gevolg heeft.
5. Beijer is gerechtigd prijsstijgingen aan de wederpartij door te berekenen indien zich
tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en uitvoering/levering
van de overeenkomst niet voorzienbare prijsstijgingen hebben voorgedaan ten
aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, opslagkosten, grondstoffen,
materiaal, tarieven van vervoer en/of andere rechten en premies.
6. Indien bij levering aan een consument een prijsverhoging plaatsvindt in de periode
na het sluiten van de overeenkomst tot aan het moment van factureren of betalen en
deze periode korter is dan 3 maanden, kan de consument de overeenkomst
ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
7. Indien bij levering aan een consument een prijsverhoging plaatsvindt in de periode
na het sluiten van de overeenkomst tot aan het moment van factureren of betalen en
deze periode langer is dan 3 maanden, kan de consument de overeenkomst
ontbinden indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 5% bovenop de
oorspronkelijke prijs.
Artikel 6. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Beijer een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit
vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden
van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij
uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte
monster, model of voorbeeld. In het geval dat de geleverde zaken afwijken van een
model, monster of voorbeeld of met op een eerder tijdstip door Beijer geleverde zaken
geeft dit wederpartij niet het recht de zaken te weigeren, de overeenkomst te (laten)
ontbinden en/of schade-vergoeding van Beijer te vorderen.
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Beijer te allen tijde het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. De overeenkomst wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen Beijer en wederpartij,
echter de wijze waarop de overeenkomst tot uitvoering wordt gebracht, wordt
bepaald door Beijer.
3. Beijer zal de overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren. Zij kan echter nimmer
gehouden worden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een
recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
4. Beijer behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst (als vermeld
in de offerte of aanbieding) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan
schadeplichtig te zijn en/of zonder dat wederpartij hierdoor het recht heeft de
overeenkomst te annuleren of te laten ontbinden.
5. Indien de wederpartij de levering van bepaalde materialen, onderdelen en/of de
uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is de
wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren
waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Beijer
voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
7. Beijer maakt voor de logistieke afhandeling van orders gebruik van computers en/of
programmatuur en/of internet. Beijer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden
voor het niet functioneren van deze technische hulpmiddelen, behoudens grove
schuld of opzet aan de zijde van Beijer.
8. Beijer is jegens de wederpartij niet aansprakelijk in het geval dat de wederpartij
Beijer onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie heeft verstrekt, tenzij de
onjuistheid of onvolledigheid van die gegevens en/of informatie voor Beijer kenbaar
had moeten zijn.
9. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Beijer slechts aansprakelijk
binnen de grenzen van het onder “Aansprakelijkheid” in deze voorwaarden bepaalde.
10. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt voor rekening en risico van de
wederpartij. De wederpartij dient er zelf op toe te zien dat alles naar wens wordt
uitgevoerd. Wanneer Beijer tijdens de uitvoering geen opmerkingen of aanwijzingen
ontvangt van de wederpartij mag worden aangenomen dat de uitvoering deugdelijk is
geschied.
11. De wederpartij vrijwaart Beijer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij
toerekenbaar is.
Artikel 8. In-car Instructie
1. De bepalingen in dit artikel hebben uitsluitend betrekking op de door Beijer
aangeboden In-car instructie en dienen ter aanvulling op de overige bepalingen in
deze voorwaarden.
2. De voertuiginformatie is slechts bedoeld voor personen met autotechnische kennis
en het gebruik daarvan komt volledig voor risico van de wederpartij.
3. De instructies geven, voor alle gangbare links-gestuurde Europese auto's, slechts
aan waar in het betreffende voertuig signalen te vinden zijn. Wederpartij dient zich bij
het aansluiten van apparatuur/systemen aan de richtlijnen van de betreffende
fabrikant te houden.
4. Beijer is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of gevolgschade, die zou
kunnen voortvloeien uit onjuistheden in de instructies of uit door de autofabrikant
doorgevoerde wijzigingen.
5. Beijer is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of gevolgschade, die zou
kunnen voortvloeien uit onjuiste informatie van derden en/of Beijer.

6. De In-car instructies zijn geregistreerd en door middel van copyright beschermd.
Niets uit de database van Beijer of daartoe behorende aanvullingen mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, e-mail,
internet, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Beijer. Bij geconstateerd illegaal gebruik of misbruik kan Beijer
aangifte doen.
7. Beijer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen aan de wederpartij de
toegang tot de informatie op haar website te weigeren of te ontzeggen. Opzegging
van een abonnement dient schriftelijk, of per e-mail te geschieden, uiterlijk 3
maanden voor het verlopen van een abonnementsperiode.
Artikel 9. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is
Beijer er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de
technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of
bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien
bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is
gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties en indien
wederpartij een consument is, die bij het sluiten van de koop het gebruik in het
buitenland uitdrukkelijk schriftelijk heeft gemeld.
2. Alle andere technische eisen die door wederpartij aan de te leveren zaken worden
gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van
de overeenkomst door wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.
Artikel 10. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek, of magazijn van Beijer
te Schijndel. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is
overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst
geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment
waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze
volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Vanaf de
levering zijn de geleverde producten voor rekening en risico van de wederpartij.
3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden
opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat
geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan Beijer
verschuldigd zijn.
4. Indien Beijer een termijn voor levering heeft opgegeven, dan is deze termijn slechts
indicatief. Een opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijving van
een opgegeven levertijd dient de wederpartij Beijer schriftelijk in gebreke te stellen en
Beijer een redelijke termijn te gunnen alsnog te leveren.
5. Wanneer Beijer gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst, vangt een opgegeven levertijd eerst aan nadat alle benodigde
gegevens door Beijer zijn ontvangen.
6. Beijer is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren voor zover aan die
deelleveringen een zelfstandige betekenis kan worden toegekend. Bij deelleveringen
is Beijer gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. De wederpartij dient de gekochte producten bij aflevering althans binnen 24 uur na
aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het
geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste producten zijn geleverd;

-

of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid
en het aantal) overeenstemmen met hetgeen tussen partijen is overeengekomen;
- of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of,
indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze
binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Beijer te melden. Deze melding dient
een gedetailleerde beschrijving te omvatten van het geconstateerde gebrek.
3. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering, schriftelijk te melden aan Beijer. Deze
melding dient een gedetailleerde beschrijving te omvatten van het geconstateerde
gebrek.
4. Ook indien wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname
van gedane bestellingen bestaan.
5. De producten waarover de wederpartij heeft gereclameerd dienen bij de wederpartij
aanwezig te blijven en de wederpartij dient Beijer in de gelegenheid te stellen de
zaken te onderzoeken.
6. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Beijer
juist zijn, zal Beijer, naar haar keuze, de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn
herstellen dan wel de gebrekkige producten vervangen.
7. Indien het alsnog leveren, herstellen of verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden aantoonbaar niet meer mogelijk of zinvol is, zal Beijer slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hierna in deze voorwaarden onder
“Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.
8. Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien de wederpartij het door Beijer
aangelegde, uitgevoerde, gebouwde of geleverde in gebruik heeft genomen, wordt
het werk geacht deugdelijk te zijn opgeleverd.
9. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel
binnen 14 dagen na de factuurdatum.
10. Na het verstrijken van opgemelde termijnen wordt de wederpartij geacht de prestatie
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
Artikel 12. Garantie
1. Beijer garandeert dat de door haar geleverde nieuwe producten vrij zijn van ontwerp,
materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De garantie geldt niet voor:
tweedehands of gebruikte zaken.
2. Deze garantie vervalt a) bij doorverkoop van de geleverde producten, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, b) bij bewerkingen, wijzigingen, vermenging,
verandering of reparatie van het geleverde door de wederpartij en/of een derde en c)
bij gebruik en/of onderhoud van het geleverde in strijd met de gebruiksaanwijzing en/of
door Beijer gegeven instructies.
3. Indien het product een ontwerp, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft wederpartij
recht op herstel van het product. Beijer kan er ook voor kiezen om het product te
vervangen. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het
product niet mogelijk is. Dit is te beoordelen door Beijer. Beijer kan nimmer
aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele kosten van het vervangen.
4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan
wel het niet juist opvolgen van instructies. Beijer beoordeelt of er sprake is van
onjuiste behandeling.
5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de
garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product
wordt gegeven.

6. De wederpartij dient de aan hem geleverde producten die voor garantie in
aanmerking zouden kunnen komen ter beschikking van Beijer te houden, zodat deze
de gegrondheid van de klacht en de garantieclaim kan onderzoeken.
7. De wederpartij kan tevens jegens Beijer een beroep doen op het eventueel bij de
aflevering van het product verstrekte garantiecertificaat, vooropgesteld dat de
wederpartij het certificaat op de juiste wijze heeft ingevuld, een kopie daarvan tijdig
aan Beijer heeft geretourneerd en voorts zich onderwerpt aan de verdere
voorwaarden van dit garantiecertificaat.
8. De wederpartij dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een
gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of
serienummer van een product is verwijderd of gewijzigd.
9. Indien wederpartij een consument is, de in dit artikel genoemde garantie van
toepassing is en de geleverde producten een gebrek vertonen, is Beijer jegens de
wederpartij verplicht binnen 30 dagen nadat de wederpartij Beijer schriftelijk het
gebrek heeft gemeld - en daarbij duidelijk heeft omschreven - de producten te
herstellen. In dit geval dienen alle producten die voor garantie in aanmerking zouden
kunnen komen bij Beijer ter reparatie te worden aangeboden en kan Beijer er voor
kiezen om de producten te vervangen.
10. Indien de wederpartij een consument is kan deze gedurende de garantieperiode
slechts vervanging van de producten of ontbinding van de koopovereenkomst
vorderen:
- Beijer tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan eenzelfde gebrek te
herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te
rechtvaardigen;
- Indien de wederpartij aantoont dat het product zoveel gebreken vertoont of heeft
vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken
vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
11. Zolang de wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen
gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze
garantiebepaling.
Artikel 13. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Beijer en een wederpartij kan onmiddellijk - zonder
rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling - door Beijer ontbonden worden in de
volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Beijer omstandigheden ter kennis
komen die Beijer goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen;
- indien Beijer wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is ondanks sommatie;
- indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig dan
wel niet volledig nakomt;
- in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, overdracht of staking van de
onderneming van de wederpartij, beslag onder of (voorlopige) surséance van
betaling van de wederpartij en in het geval de wederpartij een natuurlijk persoon is
ook bij toelating van de wederpartij
tot de wettelijke schuldsanering,
ondercuratelestelling van de wederpartij, dood van de wederpartij.
2. In genoemde gevallen is Beijer 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 Beijer schadevergoeding te vorderen.
3. Onverminderd de verder aan Beijer toekomende rechten en het elders in de
voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht van Beijer op schadevergoeding,
kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden:

-

aan de wederpartij surséance van betaling wordt verleend en/of het faillissement
wordt uitgesproken;
- op wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van
toepassing wordt verklaard;
- wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of
gedeeltelijk verliest.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Beijer op de
wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Beijer de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Beijer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Beijer geleverde zaken blijven het eigendom van Beijer totdat de
wederpartij alle verplichtingen uit de met Beijer gesloten overeenkomsten is
nagekomen.
2. Door Beijer geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud
vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken
te verpanden, te verhuren noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. De wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
Beijer dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin
Beijer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Beijer zich dan zullen bevinden en die zaken van aldaar mee te
nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht
Beijer daarvan direct op de hoogte te stellen en richting de derde melding te maken
van het feit dat op de bewuste zaken een eigendomsvoorbehoud van Beijer rust.
6. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven.
Artikel 15. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Beijer
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien de wederpartij een
consument is dient betaling netto contant te geschieden, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, de betalingstermijn kan in dit geval echter nooit de termijn van 30
dagen overschrijden. Het staat Beijer vrij om facturen zowel per gewone post als per
elektronische post (digitaal) aan een wederpartij toe te zenden.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van
rechtswege in verzuim en is de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling is
vereist, vanaf het moment van het in verzuim over het opeisbare bedrag een rente
verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente geldt.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening of enige andere
compensatie.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
5. Indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel
Beijer goede grond geeft te vrezen dat zij die verplichtingen niet zal nakomen, is
Beijer gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen,

alsmede die verplichtingen, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit
zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten,
onverminderd de aan Beijer krachtens de wet of de voorwaarden toekomende
rechten. Beijer heeft tevens het recht om haar verplichtingen uit andere
overeenkomsten met wederpartij op te schorten totdat wederpartij aan al zijn
verplichtingen jegens Beijer heeft voldaan. De overeengekomen prijs is onmiddellijk
opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van
de opschorting door Beijer bespaarde kosten. Tevens is Beijer gerechtigd om de ter
uitvoering van de overeenkomst door Beijer gereserveerde en in bewaring genomen
zaken voor rekening en risico van wederpartij te doen opslaan.
6. Beijer heeft het recht te bedingen dat door de wederpartij - alvorens de zaken
worden geleverd - een voorschot wordt betaald. De hoogte hiervan wordt bepaald
door Beijer met inachtneming van de redelijkheid en bedraagt in het geval de
wederpartij een consument is niet meer dan 50% van de overeengekomen prijs.
7. Beijer is te allen tijde gerechtigd, ook nadat een bestelling reeds in uitvoering is
genomen, alvorens te leveren van de wederpartij te verlangen dat deze voor diens
betalingsverplichtingen zekerheid stelt. Weigering van de wederpartij om zodanige
zekerheid te stellen geeft Beijer het recht de overeenkomst te ontbinden,
onverminderd Beijers recht op volledige schadevergoeding.
Artikel 16. Kredietbeperking
Beijer is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke
niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.
Artikel 17. Incassokosten
1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter
verkrijging van voldoening voor rekening van de wederpartij, met een minimum van €
225,00. In ieder geval is de wederpartij ter zake aan Beijer verschuldigd:
over de eerste
€ 3.000,00 15%
over het meerdere tot
€ 6.000,00 10%
over het meerdere tot
€ 15.000,00 8%
over het meerdere tot
€ 60.000,00 5%
over het meerdere boven € 60.000,00 3%
Bedragen in Euro of overeenkomstige waarde in andere valuta.
2. Indien Beijer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 18. Emballage
1. De wederpartij is verplicht emballage binnen 14 dagen leeg, schoon en in
onbeschadigde staat te retourneren. Indien de wederpartij zijn verplichtingen met
betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn
rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late
retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
2. Indien de wederpartij emballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde
termijn retour zendt, is Beijer gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten
daarvan in rekening te brengen aan de wederpartij, mits Beijer deze stappen in zijn
aanmaning heeft aangekondigd.
Artikel 19. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Beijer voor alle directe schade en kosten, welke
veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden met een tekortkoming in de
uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het overeengekomen
netto factuurbedrag dat Beijer zou hebben ontvangen bij het correct uitvoeren van

de dienst en/of de levering van het product, althans tot maximaal het bedrag dat ter
zake door de verzekeraar van Beijer wordt vergoed.
2. Beijer is niet aansprakelijk voor alle indirecte schade en kosten, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde omzet en/of misgelopen winst.
3. Beijer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar personeel dan wel
door Beijer tijdens het leveren van diensten ingeschakelde uitvoerders, leveranciers
of derden.
4. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de
schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen
dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende
overeenkomst voor de prestaties van Beijer in de periode van drie maanden
voorafgaande aan de toerekenbare tekortkoming van Beijer.
5. Beijer is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door onjuiste en/of
onvolledige informatie en/of gegevens die door de wederpartij en/of een door de
wederpartij ingeschakelde derde aan Beijer en/of klanten is geleverd.
6. De wederpartij is gehouden Beijer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen
ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de
wederpartij valt toe te rekenen.
7. Beijer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet functioneren van technische
hulpmiddelen, zoals, maar niet beperkt tot, computers en/of programmatuur en/of het
internet welke door haar en/of wederpartij worden ingeschakeld bij de uitvoering van
de overeenkomst.
8. Beijer is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan zaken van derden die zich op
haar bedrijfsterrein bevinden tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
aan de zijde van Beijer.
9. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Beijer nimmer aansprakelijk.
Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Beijer bekende feiten en
omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Beijer steeds de bedoeling van de
wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.
10. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van een product, niet conform
de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor het product bestemd is, is Beijer
nimmer aansprakelijk.
11. Ter voorkoming van onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de geleverde producten is
de wederpartij gehouden de producten overeenkomstig de door Beijer gegeven
instructies en handleidingen en op een zorgvuldige en veilige wijze te gebruiken.
12. Indien en voor zover Beijer uit hoofde van productaansprakelijkheid zoals bedoeld in
de wet gehouden is de schade te vergoeden ontstaan dan wel veroorzaakt door een
door haar gefabriceerd of in de EU geïmporteerd gebrekkig product, is Beijer
desondanks niet tot vergoeding van schade verplicht ingeval de wederpartij zich niet
hebben gehouden aan het bepaalde in het vorige lid.
13. Beijer is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of gevolgschade, die zou
kunnen voortvloeien uit onjuistheden in de instructies of uit door de autofabrikant
doorgevoerde wijzigingen.
14. Beijer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg van het installatie van haar
producten door niet geschoolde specialisten met adequate autotechnische kennis
alsook door installatie van haar producten waarbij niet is voldaan aan de meest
recente kwaliteitseisen van de automotive industrie en de plaatselijk geldende
wetgeving.
Artikel 20. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove
schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens

de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun
rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Beijer geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Beijer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het
bedrijf van Beijer, oorlog, bedrijfsstoring, uitsluitingen, uit-, in- of doorvoerverboden,
problemen met toeleveranciers, gebrek aan energie, grondstoffen, hulpstoffen of
verpakkingsmaterialen daaronder begrepen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
4. Indien Beijer 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
wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 21. Intellectuele Eigendom en Merkenrecht
1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Beijer zich de
rechten en bevoegdheden voor die Beijer toekomen op grond van de Auteurswet en
het Intellectueel Eigendomsrecht.
2. Alle door Beijer verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere
materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Beijer, ongeacht of
deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is
overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden
gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Beijer
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Het is de wederpartij bekend dat op de geleverde zaken en/of diensten
industriële/intellectuele eigendomsrechten (van derden) kunnen rusten, welke
rechten zij zal respecteren en daarop geen inbreuk zal maken.
4. Indien de wederpartij kennis krijgt van een inbreuk op het industriële/intellectuele
eigendom zoals hierboven omschreven dient zij dit direct aan Beijer te melden.
Indien door Beijer in dit verband actie in welke vorm dan ook wordt ondernomen
verplicht de wederpartij zich hieraan haar volledige medewerking te verlenen. Bij
overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de wederpartij jegens Beijer een
direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 100.000,onverminderd haar recht de meerdere schade te vorderen.
Artikel 22. Geheimhouding
1. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van de overeenkomst van Beijer of uit andere bron verkrijgt. Alle
informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door Beijer schriftelijk aan de wederpartij is
medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is.
2. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt de wederpartij jegens
Beijer een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van
€ 100.000,- onverminderd het recht van Beijer vergoeding van de meerdere schade
te vorderen.
Artikel 23. Geschillenbeslechting
De rechter in de vestigingsplaats van Beijer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is, in welk geval wordt teruggevallen
op de wettelijke regels omtrent de bevoegde rechter. Beijer heeft altijd het recht de
wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 24. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Beijer en de wederpartij is Nederlands recht van
toepassing. Het Weens Koopverdrag en de eenvormige wet inzake de internationale
koop van roerende lichamelijke zaken, alsmede de eenvormige wet inzake de
totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
lichamelijke zaken, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 25. Vertalingen van deze voorwaarden
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is
authentiek.
Indien een vertaling hiervan op enige wijze afwijkt, dan prevaleert altijd de
Nederlandstalige
tekst.
Artikel 26. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te ‘s-Hertogenbosch. Beijer is te allen tijde gerechtigd de door haar gebruikte
algemene voorwaarden te wijzigen. Tussen partijen is steeds van toepassing de laatst
gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van
de tussen partijen gesloten overeenkomst.
Voor Akkoord:

