
 
 
1. Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Labo-

Scientific BV (leverancier) en de wederpartij. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn 

overeengekomen. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij 

is uitdrukkelijk uitgesloten. Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van 

de eenvormige koopwetten 1964. 

  

2. Aanbiedingen 

Elke aanbieding geschiedt geheel vrijblijvend. Alle verstrekte informatie blijft 

volledig eigendom van de leverancier en mag door de wederpartij op geen enkele 

wijze aan derden worden kenbaar gemaakt of doorgegeven, behoudens 

toestemming van de leverancier. 

  

3. Overeenkomst 

Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de leverancier een 

order of opdracht heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd. De leverancier is gerechtigd 

om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens te presteren, van de 

wederpartij vooruitbetaling c.q. zekerheid te eisen voor de nakoming van haar 

verplichtingen. 

  

4. Prijzen  

Elke prijsopgave is vrijblijvend. De prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten, 

andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van montage en inbedrijfstelling, 

kosten van verpakking, in- en uitlating, vervoer en verzekering. De leverancier is 

gerechtigd om in geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren, de 

orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. 

  

5. Levering en Levertijd 

Levering vindt plaats vanaf de vestiging van de leverancier te Ede.  

Als leveringstijdstip geldt het moment waarop de goederen ter verzending bij de 

leverancier gereed staan. Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering; 

overschrijding daarvan geeft nimmer recht op schadevergoeding tegenover de 

leverancier, noch het recht de overeenkomst te ontbinden cq afname te weigeren. 

De wederpartij dient zichtbare beschadigingen uiterlijk 24 uur na feitelijke levering 

schriftelijk aan de leverancier te melden, bij gebreke waarvan de leverancier 

gerechtigd is reclames terzake te weigeren. Opslag is altijd voor rekening en risico 

van de wederpartij. 

  

6. Transport 

De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door de leverancier als 

een goed koopman bepaald. Het transport der goederen geschiedt voor risico van 

de wederpartij. 



  

7. Garantie 

Garantie voor door de leverancier geleverde goederen wordt slechts gegeven 

indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant deze verstrekt. 

Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie. Garantie aanspraken vervallen indien 

de wederpartij wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of laat 

verrichten, het geleverde niet volgens voorschrift, onoordeelkundig, of voor 

andere doeleinden gebruikt dan waarvoor het geleverde bestemd is. Bij 

garantiewerk is de leverancier gerechtigd de kosten van reizen, transport en 

beproeving door te berekenen. Indien de tijdens de garantieperiode ter reparatie 

aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor 

rekening van de wederpartij. 

  

8. Retentierecht 

De leverancier heeft op alle goederen die zich van de wederpartij onder de 

leverancier bevinden, het recht van terughouding, zolang de wederpartij niet aan 

al haar verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan. Het risico der goederen 

berust bij de wederpartij. 

  

9. Aansprakelijkheid 

Uitgesloten is de aansprakelijkheid van de leverancier tot elke vergoeding van 

schade, van welke aard of vorm dan ook, zowel bij de wederpartij als bij derden. 

  

10. Reclames 

Reclames dienen binnen 48 uur na feitelijke aflevering der goederen schriftelijk bij 

de leverancier te zijn ingediend, onverminderd het in art.5 bepaalde. Reclames 

over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 48 uur na 

verzenddatum der facturen. Bij gegrondbevinding van de reclame is de leverancier 

uitsluitend verplicht de goederen te vervangen/repareren, zonder dat de 

wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 

Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalings-

verplichtingen jegens de leverancier. Retournering van het geleverde kan slechts 

plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de leverancier. 

  

11. Eigendom 

Alle door de leverancier geleverde goederen blijven tot het moment van betaling 

van al hetgeen de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten, aan de 

leverancier verschuldigd is, eigendom van de leverancier. De goederen kunnen 

door de wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, worden 

doorverkocht. Ingeval nog niet betaalde goederen worden doorgeleverd, is de 

wederpartij verplicht de eigendom voor te behouden en op eerste verlangen van 

de leverancier alle vorderingen tot het verschuldigde bedrag, aan de leverancier te 

cederen. 



  

12. Betaling, rente en kosten 

Betaling dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, aan de leverancier te 

hebben plaatsgevonden. Iedere betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening 

van de door de wederpartij aan de leverancier verschuldigde rente en kosten. 

Indien betaling niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is 

de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de leverancier gerechtigd om 

vanaf 30 dagen na factuurdatum een rente van anderhalf procent per maand of 

een gedeelte daarvan, te berekenen over het nog openstaande bedrag. Alle te 

maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de 

wederpartij, met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met 

inbegrip van de rente. 

  

13. Geschillen 

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats 

van de leverancier. 

  

 


