Terms & Conditions Netherlands
Algemene verkoopvoorwaarden van Agfa N.V., met maatschappelijke zetel te
Septestraat 27, 2640 Mortsel, België, geldend voor Nederland,
1. Geldigheid
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en
overeenkomsten.
b) Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke
overeenkomst.
c) Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden van koper.
d) Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van "koper", wordt daaronder tevens
verstaan de huurder en iedere andere gebruiker van onze goederen.
2. Aanbieding
a) Aanbiedingen zijn vrijblijvend en leiden eerst tot een overeenkomst, wanneer die
aanbieding na de aanvaarding door koper niet schriftelijk door ons wordt herroepen.
b) Is de aanbieding door een tussenpersoon (vertegenwoordiger) gedaan, dan geldt het
bepaalde onder lid a. van dit artikel dienovereenkomstig.
c) Een herroeping zal uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden
verzonden.
3. Prijzen
a) Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van
overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen zonder dat koper daarvan
recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
b) Tenzij daaromtrent schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen inclusief
normale vracht-, verzekering- en verpakkingskosten.
c) Aan aangetekende, rembours- en expreszendingen en/of aan leveringen van geringe
waarde verbonden extra kosten worden aan koper doorberekend.
4. Levering
a) Door ons bij de aanbieding opgegeven leveringstermijnen hebben niet de strekking
fataal te zijn, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Bij niet-tijdige
aflevering dient koper ons derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
b) Tenzij schriftelijk tevoren anders is overeengekomen, geschiedt de levering aan het
door koper aangegeven adres.
c) Het risico van de (gekochte) goederen is voor koper vanaf het tijdstip van de
levering, als hoedanig geldt het moment dat de goederen aan het in het voorgaande lid
van dit artikel bedoelde adres worden aangeboden; indien de goederen onverhoopt niet
in ontvangst worden genomen, is niettemin vanaf het moment het risico van de
goederen ook voor koper.
d) In het geval koper de goederen niet in ontvangst neemt, zullen wij zonder
ingebrekestelling en onverminderd ons recht op schadevergoeding de overeenkomst
kunnen ontbinden al dan niet na de goederen aanvankelijk op kosten van koper elders
te hebben opgeslagen.
e) Als koper niet heeft voldaan aan enige betalingsverplichting uit vorige soortgelijke

leveringen of in verzuim is met het stellen van een krachtens de overeenkomst
verlangde zekerheid, zijn wij gerechtigd de aflevering van de gekochte goederen op te
schorten.
5. Overmacht
a) In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang
als de oorzaak van de overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat
koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan
ontbinden.
b) Bij overmacht langer dan twee maanden is koper gehouden om in een redelijke
verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de
goederen dat inmiddels mocht zijn afgeleverd en is ieder van partijen bevoegd de
verkoopovereenkomst voor het overige te ontbinden volgens de Wet.
c) Onder overmacht wordt onder meer en derhalve niet uitsluitend verstaan : oorlog,
oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse
overheden, brand, sabotage, algehele werkstaking, vervoersstremmingen,
tekortkomingen van onze leveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden ten
gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk
is.
6. Aansprakelijkheid
a) Onze aansprakelijkheid uit hoofde van niet of niet-tijdige aflevering of gebreken aan
het geleverde is beperkt tot de netto-factuurwaarde van hetgeen had moeten worden
geleverd respectievelijk is geleverd, het voorgaande voorts evenwel tot maximaal het
bedrag, dat wij terzake op derden of assuradeuren kunnen verhalen.
b) Indien wij door koper uit anderen hoofde dan de verkoopovereenkomst
aansprakelijk worden gesteld, geldt dezelfde beperking van aansprakelijkheid als in
het voorgaande lid van dit artikel omschreven.
c) Vordert koper na een levering herstel of vervanging van het geleverde, dan staat te
onzer beoordeling of wij tot herstel of vervanging overgaan en zijn wij overigens
gerechtigd in de plaats daarvan de koopprijs terug te betalen danwel een prijskorting te
verlenen.
d) De vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart door
verloop van één jaar nadat de schade en/of het gebrek door koper blijkens
berichtgeving overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid a. van deze voorwaarden is
onderkend danwel redelijkerwijs had behoren te worden onderkend en verjaart in ieder
geval drie jaar na de levering.
e) Rechten verbonden aan door ons geleverde goederen gaan niet op derden over,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Garantie
a) Garantie, voor zover bij overeenkomst gegeven, gaat niet verder dan het naleveren
van nieuwe soortgelijke (onderdelen van) goederen ter vervanging van eerder
geleverde niet deugdelijke (onderdelen van) goederen.
b) Hebben wij garantieaanspraken jegens onze toeleverancier dan zullen wij, tenzij die
toeleverancier dat heeft uitgesloten, die garantie aan koper laten zonder zelf nog
verplicht te kunnen worden de toeleverancier uit dien hoofde aan te spreken.

c) Onze garantie gaat slechts over op een derde als dat nadrukkelijk schriftelijk met
koper is overeengekomen.
8. Klachten
a) Klachten over de geleverde goederen moeten door koper binnen veertien dagen
nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk
bij ons worden gemeld, bij gebreke waarvan alle aanspraken op grond van artikel 6
van deze voorwaarden voor koper vervallen.
b) Klachten over een door ons gezonden factuur moeten door koper binnen veertien
dagen na factuurdatum schriftelijk bij ons worden ingediend.
c) Opschorting van enige betalingsverplichting of verrekening met een tegenvordering
is koper daarbij niet toegestaan.
d) Retourzendingen behoeven door ons niet te worden aanvaard, tenzij wij tevoren
schriftelijk onze toestemming daartoe hebben verleend.
e) In het kader van de indiening van een klacht dient koper tevens melding te maken
van bestelgegevens, factuur- en vrachtbriefnummers.
f) Klachten over fotochemische producten dienen met vermelding van het emulsie- of
fabricagenummer samen met bewijsmateriaal van de betwiste goederen en eventueel
ook van onverwerkt materiaal van dezelfde verpakking te worden ingediend.
g) Kleurenmateriaal kan niet op kleurbestendigheid worden gegarandeerd; bij
kleurverandering wordt derhalve geen vervangingsmateriaal verstrekt.
h) Klachten zijn nimmer ontvankelijk, indien mocht blijken dat door of zijdens koper
de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd danwel dat sprake is van veranderingen of
herstellingen aan het geleverde, die niet door of namens ons zijn verricht.
9. Eigendomsvoorbehoud
a) Zolang geen volledige betaling van het aan ons krachtens de overeenkomst van
koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen ons voor
rekening en risico van koper in eigendom toebehoren.
b) Na verzending van een ontbindingsverklaring op grond van verzuim van koper
kunnen wij ons recht uit het eigendomsvoorbehoud terstond uitoefenen.
c) Koper is verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen, die wij ter
bescherming van de door ons afgeleverde goederen en/of ons eigendomsrecht op die
goederen willen treffen.
d) Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen
willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk
in kennis te stellen.
e) Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is koper uitsluitend bevoegd tot eigen
bewerking of verwerking of doorlevering van de afgeleverde goederen binnen de
normale uitoefening van zijn bedrijf.
f) Indien wij ons recht uit het eigendomsvoorbehoud niet kunnen uitoefenen, is koper
aan ons een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10 % van het door hem aan
ons verschuldigde met een minimum van € 113,45 per dag of gedeelte daarvan dat
koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichting ons in de gelegenheid te
stellen ons recht uit het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, al het voorgaande
onverminderd onze overige rechten uit de verkoopovereenkomst, de Wet et deze
voorwaarden.

10. Betaling
a) Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, bij
overschrijding van welke termijn koper van rechtswege jegens ons in verzuim is en wij
gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd onze overige rechten uit
de verkoopovereenkomst, de Wet en deze voorwaarden.
b) Bij niet-tijdige betaling is koper aan ons zonder aanzegging over het te vorderen
bedrag een rente verschuldigd van 2 % boven het promessedisconto met als minimum
de wettelijke rente.
c) Indien wij ons genoodzaakt zien om de incasso van onze vorderingen op koper uit
handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor
diens rekening, waarbij de laatste kosten worden gesteld op 15 % van het te vorderen
bedrag, rente inbegrepen, met een minimum van € 113,45 en in ieder geval met als
minimum de dan geldende declaratietarieven voor advocaten, vastgesteld en
gepubliceerd door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten.
d) Indien koper in verzuim is en/of goede gronden hebben te vrezen dat koper niet of
niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, zijn wij, zonder tot enige
schadevergoeding te zijn gehouden en onverminderd onze overige rechten, gerechtigd
van koper vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, voorts de uitvoering van
de verkoopovereenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten, tevens
overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet betrekking hebbende op andere
overeenkomsten, te herroepen, als gevolg waarvan openstaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar worden, en zijn wij ten slotte gerechtigd onze verplichtingen
uit andere overeenkomsten met koper op te schorten.
11. Bijzondere bepalingen
a) Door ons ter beschikking gesteld reclamemateriaal blijft ons in eigendom
toebehoren; de betreffende overeenkomst van bruikleen kan door ons te allen tijde
worden beëindigd.
b) Wij kunnen nimmer worden gehouden tot aansluiting, verzorging of onderhoud van
lichtreclames.
c) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft koper niet het recht zich te
presenteren als Agfa-Gevaert handelaar, Agfa-Gevaert specialist of dergelijke.
d) Onze goederen mogen slechts in hun oorspronkelijke verpakking worden
doorverkocht.
12. Bijzondere voorwaarden
a) De aan deze voorwaarden gehechte bijzondere voorwaarden zijn mede van
toepassing op de daarin omschreven overeenkomsten.
b) Bij strijdigheid van bepalingen van de onderhavige voorwaarden en de bijzondere
voorwaarden prevaleren de bepalingen van de bijzondere voorwaarden.
13. Geschillen
a) Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is
Nederlands Recht van toepassing.
b) Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is de Arrondissementsrechtbank te 'sGravenhage, het voorgaande evenwel onverminderd ons recht om de Rechter van de
woonplaats van koper te adiëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende de
bevoegdheid van de Kantonrechter.

