
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Eindhovense Radiateuren Fabriek 

BV. ( K.v.K. nummer17166450)  

 

1.Toepasselijkheid van deze voorwaarden   

1.1 In het hierna volgende wordt onder “afnemer” verstaan degene aan wie Eindhovense 

Radiateuren Fabriek BV (hierna te noemen “ERF”) een aanbieding doet tot het leveren van zaken 

en/of diensten alsmede degene met wie ERF een overeenkomst sluit tot het leveren van zaken en/of 

diensten. Onder “overeenkomst” wordt verstaan iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden 

van toepassing zijn verklaard.  

1.2 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle 

leveringen van zaken en/of diensten van ERF aan de afnemer, alsmede alle daarop betrekking 

hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van 

voorbereidende als uitvoerende aard, zoals offertes, orderbevestigingen en leveranties.  

1.3 Afwijkende voorwaarden van afnemer gelden uitsluitend voor zover de toepasselijkheid niet 

uitdrukkelijk schriftelijk van de hand is gewezen en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ERF 

zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).  

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, 

blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.  

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan 

ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke 

bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.  

1.6 Deze voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de 

wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst ERF hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid 

van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.   

2. Offertes   

2.1 Alle offertes van ERF zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd en 

leverbaarheid betreft, tenzij schriftelijk anders vermeld. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod 

bevat en deze wordt aanvaard door de afnemer, heeft ERF het recht het aanbod binnen twee (2) 

werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  

2.2 De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zoals 

afbeeldingen, maten en gewichtsopgaven is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende 

gegevens zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van ERF’s aanbod en derhalve 

voor ERF slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ERF is bevestigd. Afwijkingen geven 

de afnemer niet het recht de ontvangst of de betaling van de door ERF geleverde zaken te weigeren 

of enigerlei vergoeding van ERF te verlangen. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag 

door de afnemer verstrekte gegevens.    

 

 

 



3. Overeenkomst   

3.1 Een overeenkomst met ERF komt eerst tot stand nadat ERF een opdracht schriftelijk binnen acht 

(8) dagen na ontvangst van een opdracht heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De 

opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.  

3.2 Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde 

afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens ERF door vertegenwoordigers en andere 

personen binden ERF slechts indien deze afspraken/toezeggingen schriftelijk door ERF zijn bevestigd.  

3.3 ERF is gerechtigd om - indien ERF dit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering 

van de aan haar verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, 

waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de door ERF verstrekte 

prijsopgave.  

3.4 Voor werkzaamheden/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen 

opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt 

geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.  

3.5 Elke overeenkomst wordt door ERF aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het ERF 

uit in te winnen inlichtingen zal blijken, dat de afnemer voldoende kredietwaardig is.    

4. Levering   

4.1 Onder ERF’s terrein/magazijn wordt mede verstaan de magazijnen van de aan ERF gelieerde 

vennootschappen alsmede in enkele gevallen de magazijnen van toeleveranciers.  

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering af ERF’s terrein/magazijn. Als 

tijdstip van levering geldt het moment waarop de bestelde zaken ERF’s terrein/magazijn verlaten.  

4.3 Leveringen geschieden ongefrankeerd. Indien de afnemer niet of niet tijdig instructies geeft 

omtrent de wijze van verzenden, is ERF vrij in keuze van het vervoermiddel.  

4.4 Tenzij anders overeengekomen, worden bestellingen boven € 500,= binnen Nederland franco 

afgeleverd, waarbij de wijze van vervoer door ERF wordt bepaald.  

4.5 Zendingen die op verzoek van de afnemer per expresse geschieden op retourzendingen na door 

ons uitgevoerde reparaties geschieden nimmer franco. Ter reparatie aangeboden artikelen die onder 

een door ERF gegeven garantie vallen, worden franco geretourneerd.  

4.6 ERF behoudt zich het recht voor om, indien dat naar ERF’s oordeel noodzakelijk is, onder 

rembours te leveren. Bij weigering van de rembourszending is de afnemer verplicht alle hieruit voor 

ERF voortvloeiende kosten te vergoeden.  

4.7 ERF behoudt zich het recht voor emballage tegen kostprijs in rekening te brengen. Deze 

emballage wordt, mits franco en binnen één (1) maand na factuurdatum, in ongeschonden staat 

geretourneerd en voor de berekende waarde gecrediteerd.  

4.8 ERF behoudt zich het recht voor zaken die door oorzaken onafhankelijk van ERF’s wil niet naar de 

plaats van bestemming kunnen worden vervoerd voor rekening en risico van de afnemer op te slaan 

en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden alsmede betaling van de opslagkosten.  

4.9 Alle zaken, ook die welke franco worden geleverd, reizen vanaf ERF’s magazijn voor risico van de 

koper c.q. ontvanger ook in het geval de vervoerder van de zending zich op het standpunt stelt dat 

de schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender komt. 



 4.10 Vanaf het moment van levering, daaronder begrepen het in 6.2 genoemde tijdstip, is het 

geleverde voor rekening en risico van de afnemer.  

4.11 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn in de zin van 

artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn. Bij niet tijdige levering dient ERF 

schriftelijk ingebreke te worden gesteld waarbij ERF nog een redelijke termijn tot aflevering moet 

worden geboden.  

4.12 ERF is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de afnemer aan al zijn openstaande 

betalingsverplichtingen jegens ERF heeft voldaan.  

4.13 Desgewenst kan door ERF in gedeelten worden geleverd. Ten aanzien van dergelijke leveringen 

zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Dit geldt in het 

bijzonder met betrekking tot de termijn voor betalingen en reclame.   

5. Prijzen   

5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege 

worden opgelegd.  

5.2 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, 

valutaverschillen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is ERF gerechtigd de prijs 

dienovereenkomstig te verhogen. In geval van de in dit artikel genoemde prijsverhoging heeft 

afnemer het recht om de gesloten overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, op te zeggen, mits 

hij ERF schriftelijk van zijn daartoe strekkende besluit op de hoogte stelt binnen tien (10) dagen nadat 

hij van de desbetreffende prijsverhoging heeft kennisgenomen.  

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door ERF opgegeven prijzen:  - gebaseerd op 

levering af fabriek/magazijn van ERF;  - vermeld in euro.  

5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden reparatieopdrachten en inbouwopdrachten, 

op basis van nacalculatie gefactureerd.  

5.5 De afnemer dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 8 dagen na ontvangst 

daarvan kenbaar te maken.   

6. Afname   

6.1 De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te 

nemen. Bij gebreke van afname of in ontvangstneming van het geleverde door de afnemer, behoudt 

ERF zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en 

vervoer) door te berekenen aan de afnemer.  

6.2 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde zaken ter aflevering zijn aangeboden 

doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van 

levering.    

7. Montage / installatie / reparatie / gebruik   

7.1 De afnemer is gehouden de door ERF geleverde zaken deugdelijk en, ingeval ERF een 

gebruiksaanwijzing bijlevert, conform de ten aanzien van de betreffende producten verstrekte 

voorschriften, te (laten) monteren / installeren / repareren / gebruiken.  

7.2 Voor zover de afnemer niet de eindgebruiker is van de betreffende zaken, is de afnemer 

gehouden het in artikel 7.1 neergelegde beding als derdenbeding aan zijn afnemers op te leggen.  



7.3 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar 

zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of door de afnemer ter beschikking 

gestelde zaken, zal ERF de afnemer daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling 

overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De overeenkomst zal indien nodig 

naar redelijkheid en billijkheid worden gewijzigd.   

8. Betaling   

8.1 Betaling dient netto te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, bij gebreke 

waarvan de afnemer van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn 

vereist. De op de bank/giroafschriften van ERF aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag 

van betaling aangemerkt.  

8.2 De afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen ERF van hem te vorderen heeft met 

hetgeen hij meent op ERF te vorderen te hebben.  

8.3 Vanaf het moment, waarop de afnemer in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is hij 

vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, of een gedeelte daarvan, onverminderd het recht 

van ERF op volledige schadevergoeding op basis van de wet.  

8.4 Alle kosten van invordering van het door de afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als 

buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan ERF verschuldigde 

buitengerechtelijke incassokosten wordt naar redelijkheid en billijkheid berekend conform het 

incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld.  

8.5 Onverminderd het in artikel 8.1 vermelde is de afnemer bij of na het aangaan van de 

overeenkomst op eerste verzoek daartoe van ERF telkens gehouden tot verschaffing van voldoende 

zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is ERF gerechtigd tot opschorting van 

haar verplichtingen.  

8.6 Betalingen van de afnemer aan ERF zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der 

verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.    

9. Reclames   

9.1 De afnemer dient de door ERF geleverde zaken c.q. zaken ten aanzien waarvan ERF service heeft 

verleend direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele reclames dienen uiterlijk 

binnen acht (8) werkdagen na aflevering en onder vermelding van factuur en pakbonnummer 

schriftelijk aan ERF te worden medegedeeld. Ingeval van reclame dient de afnemer de betreffende 

zaken voor inspectie beschikbaar te houden. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen 

genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk 

binnen de garantietermijnen, die in artikel 10.1 zijn aangegeven, ERF schriftelijk te hebben bereikt. 

Een reclame zal worden getoetst aan de hand van de garantiebepalingen als verwoord in artikel 10.  

9.2 Indien en voor zover de reclame door ERF gegrond wordt bevonden, is ERF uitsluitend verplicht 

naar keuze het/de gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke zaken te vervangen, zonder dat 

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

9.3 De afnemer kan aan een reclame niet het recht ontlenen zijn betaling op te schorten of te 

weigeren.  



9.4 Zoals  in 9.1 is gesteld, dienen reclames binnen 8 dagen na aflevering gemeld te worden, de 

daadwerkelijke retourzending dient binnen 30 dagen na levering te geschieden. Retournering van het 

geleverde kan slechts geschieden als het product ongebruikt en ongemonteerd is en in  de originele, 

onbeschadigde (display) verpakking en na voorgaande schriftelijke toestemming van ERF onder door 

ERF te bepalen voorwaarden. Een verzoek om toestemming tot retourneren dient te geschieden 

onder opgave van het factuurnummer waarmee ERF de zaken leverde. ERF is gerechtigd tot 

schadevergoeding van ten hoogste 100% van het factuurbedrag voor het betreffende product indien 

voornoemde voorwaarden niet worden nageleefd, onverminderd het recht van ERF op 

schadevergoeding op basis van de wet.  

9.5 Retourname van producten waarbij de afhandeling meer kosten met zich meebrengt als de 

eigenlijke waarde van het product worden niet geaccepteerd.  

9.6 Retourzendingen dienen franco te worden uitgevoerd, terwijl de betreffende zaken reizen voor 

risico van de afzender.  

9.7 Indien conform de opdracht geleverde zaken retour worden gezonden, behoudt ERF zich het 

recht voor om bij het crediteren van de waarde van die zaken twintig procent behandelingskosten in 

rekening te brengen.  

9.8 Goederen die niet tot ons standaard leveringspakket behoren en dus speciaal voor de 

opdrachtgever aangemaakt en/of besteld zijn, komen niet in aanmerking voor retourname.    

10. Garantiebepalingen   

10.1 Ten aanzien van door ERF geleverde producten wordt niet meer garantie verleend dan aan ERF 

door haar toeleveranciers wordt gegeven.   

10.2 Met inachtneming van het in 10.1 bepaalde verleent ERF, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen, garantie op de door haar geleverde producten gedurende 1 jaar na de 

afleveringsdatum van de door haar geleverde producten mits de afnemer behoorlijk en tijdig zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden met ERF) nakomt.  

10.3 Door ERF wordt in ieder geval geen garantie gegeven op producten (in het algemeen) ten 

aanzien waarvan de afnemer in de (tijdige) overeengekomen materiaal-/gegevensverstrekking jegens 

ERF tekort is geschoten.  

10.4 Ter zake van door ERF verrichte diensten (advies, service, reparatie en revisie) niet 

voortvloeiend uit problemen met door ERF (eerder) geleverde producten verleent ERF slechts 

garantie gedurende 3 maanden na het verrichten van de dienst en deze garantie strekt zich slechts 

uit voer de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, alsmede van de 

daarvoor gebruikte materialen.  

10.5 Een door ERF verleende garantie geldt alleen indien (een) eventuele verzegeling(en) niet is (zijn) 

verbroken of indien aan niet verzegelde zaken door derden, althans niet door ERF daartoe 

geautoriseerde personen, geen (reparatie-) werkzaamheden zijn verricht.  

10.6 Bij herstel of vervanging als bedoeld in artikel 9.2 wordt de reclame- noch de garantietermijn 

gestuit of verlengd.    

 

 



11. Eigendom   

11.1 Onverminderd hetgeen overigens in deze overeenkomst is bepaald, verblijft de eigendom van 

door ERF aan de afnemer geleverde zaken tot het moment van volledige betaling door de afnemer 

van al hetgeen hij aan ERF is verschuldigd uit hoofde van alle aan de levering(en) ten grondslag 

liggende, tussen ERF en de afnemer gesloten schriftelijke overeenkomst(en) met inbegrip van alle 

gezamenlijke (saldo-) verplichtingen en alle vorderingen van ERF wegens het tekortschieten door de 

afnemer (inclusief rente, kosten en boete) ten aanzien van zodanige overeenkomsten. Acceptatie van 

een wissel of enig ander handelspapier geldt in dit verband niet als betaling.  

11.2 Het is de afnemer niet toegestaan de door ERF geleverde zaken in pand te geven of anderszins 

met een beperkt recht te bezwaren, zolang daarop een eigendomsvoorbehoud rust.  

11.3 Rechten worden aan de afnemer verleend, of in het voorkomend geval overgedragen onder de 

voorwaarde dat steeds de afnemer de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.  

11.4 Onverminderd het vorenstaande blijven alle ten behoeve van (het verkrijgen van) een opdracht 

verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documentatiematerialen eigendom van 

ERF. Het is de afnemer niet toegestaan deze materialen zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van ERF aan derden ter beschikking te stellen of te tonen. Op tentoonstellingen mogen 

de door ERF verhandelde, dan wel geproduceerde zaken zonder ERF’s voorafgaande schriftelijke 

toestemming niet worden geëxposeerd.  

11.5 ERF is gerechtigd de door haar geleverde en in eigendom voorbehouden zaken weg te (laten) 

halen, ingeval de afnemer zijn (betalings-) verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst 

inclusief deze algemene voorwaarden niet nakomt dan wel dreigt niet na te komen. De afnemer is 

gehouden alle medewerking te verlenen aan het weghalen van de zaken.    

12. Ontbinding / schadevergoeding / opschorting   

12.1 Indien de afnemer: a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt 

verklaard, op hem de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt, tot 

boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het 

geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging 

wordt opgeheven, of b. enige uit kracht der wet of van contractuele condities (deze algemene 

voorwaarden inbegrepen) op hem rustende verplichtingen jegens ERF na schriftelijke 

ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt, of c. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan 

binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, of d. overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht 

of (gedeeltelijke) liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen 

de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat 

c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding, wordt de afnemer 

geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.  

12.2 ERF is in de in 12.1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot 

schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van 

reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of 

rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te 

verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de aannemer en/of b. enig door 

de afnemer aan ERF verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of c. alvorens verder 

te presteren eerst van de afnemer zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn 

betalingsverplichtingen.  



12.3 Onverminderd het bepaalde in art. 12.2 zullen, indien afnemer op het moment van de 

ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, deze prestaties en 

de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, 

tenzij ERF ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ERF voor de ontbinding heeft 

gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of 

geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd 

en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.    

13. Industriële c.q. intellectuele eigendomsrechten   

13.1 Het is de afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen, octrooien 

of andere rechten uit het door ERF geleverde te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen 

aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van het geleverde. Afnemer is 

gehouden dit beding als derdenbeding aan zijn afnemer op te leggen.  

13.2 Afnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken op intellectuele of industriële 

eigendomsrechten van derden, die worden veroorzaakt door zonder toestemming van ERF in het 

geleverde aangebrachte wijzigingen.    

14. Overmacht   

14.1 Indien ERF door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst 

(verder) uit te voeren, is ERF gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de 

overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke 

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ERF op betaling door 

de afnemer voor reeds door ERF verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtssituatie, 

dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal ERF 

alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.  

14.2 Onder overmacht wordt verstaan; een tekortkoming die ERF niet kan worden toegerekend 

doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het 

maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het 

geval, dat ERF door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is 

zijn diensten ( tijdig) te verrichten. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor 

ERF tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals 

overheidsmaatregelen, werkstaking, fabrieksstoornis, niet of niet-tijdige levering van materialen en 

onderdelen die ERF in bestelling heeft, spoorwegstaking, gesloten vaarwater, onlusten, brand en 

voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van ERF kan worden gevergd dat zij 

haar verplichtingen jegens de afnemer (verder) nakomt.    

15. Aansprakelijkheid   

15.1 Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van ERF 

uitdrukkelijk beperkt tot het in artikel 9 sub 2 en artikel 10, ten aanzien van reclames resp. garanties 

bepaalde, zodat ERF in verband met door haar geleverde zaken nimmer aansprakelijk is voor enige 

(verdere) schade, vervolgschade daaronder begrepen, en ERF niet is gehouden tot vergoeding van 

bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende 

uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere schade ook, althans zal de 

aansprakelijkheid van ERF nimmer de waarde van de door haar geleverde zaken overtreffen. Dit is 

tevens van toepassing als  een toeleverancier van ERF ingebreke blijft bij de tijdige leverantie, om 

welke reden dan ook, van de componenten die nodig zijn om een object af te bouwen.  



 

 

 

15.2 In het bijzonder is ERF niet aansprakelijk voor schade die voor de afnemer of voor derden mocht 

ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. normale slijtage door gebruik van het geleverde of door 

gebruik van het geleverde voor een ander doel dan waarvoor het geleverde bestemd is; b. 

handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij ERF of van andere personen van wiens 

diensten ERF gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of andere aanwijzingen door deze 

personen voor de toepassing en het gebruik van het door ERF geleverde behoudens in geval van 

opzet en/of grove schuld; c. schending van octrooien en licenties of andere rechten van derden door 

het gebruik van gegevens, die ERF door of vanwege de afnemer voor de uitvoering van de opdracht 

zijn verstrekt, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld; d. ondeugdelijkheid van de 

constructie/het (eind)product op zichzelf waarvan de door ERF geleverde producten deel (gaan) 

uitmaken.  

15.3 Met betrekking tot persoonsschade geleden als gevolg van een gebrek aan door ERF geleverde 

zaken, waarvan ERF niet als producent in de zin van artikel 6:185 e.v. BW kan worden aangemerkt, is 

de afnemer gebonden zich rechtstreeks tot de producent te wenden. ERF is voor die schade niet 

aansprakelijk, tenzij het producten betreft die ERF van buiten de EG in de EG heeft ingevoerd of niet 

kan worden vastgesteld wie de producent is en ERF de afnemer niet binnen een termijn van 30 dagen 

na het indienen van een claim door de afnemer deze heeft geïnformeerd omtrent de identiteit van 

de producent.  

15.4 De afnemer vrijwaart ERF ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade 

die verband houdt met door ERF aan de afnemer geleverde zaken, tenzij de schade het gevolg is van 

opzet/grove schuld van personeel van ERF en/of door haar ingeschakelde derden. 

15.5 ERF is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de afnemer en/of derden die zich 

in of aan het object bevinden en die ERF uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken 

van de afnemer wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en 

waardepapieren.     

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter   

16.1 Op alle overeenkomsten bedoeld in artikel 1.2 is Nederlands recht van toepassing, met 

uitsluiting van het Weens Koopverdrag.  

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met de overeenkomst zullen, met 

uitsluiting van enig ander forum, worden beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven, tenzij ERF 

–als eisende partij- aan een rechter in een ander arrondissement de voorkeur geeft, tenzij een geschil 

is onderworpen aan de bevoegdheid van een kantonrechter.                                              
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