
ALGEMENE VOORWAARDEN  LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK B.V. 

 
Artikel 1 Algemeen 
In deze algemene leveringsvoorwaarden betekent: 

1. Lolaar Spuitgiettechniek B.V. gevestigd te Helmond wordt in deze algemene voorwaarden hierna 
aangeduid met “leverancier”. 

2. Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon, die aan de 
leverancier verzoekt een dienst te verrichten of goederen te leveren. 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle gedane aanbiedingen en op alle aan 
leverancier verstrekte opdrachten en  met leverancier gesloten overeenkomsten, uitsluitend de hierna volgende 
voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierna 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden 
overeengekomen. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende 
overeenkomst. 
 
Artikel 2 Aanbiedingen 
Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle aanbiedingen moeten 
schriftelijk worden bevestigd en blijven gedurende een door de leverancier aan te geven termijn geldig. Bij gebreke 
van een dergelijke termijn zijn de aanbiedingen van de leverancier maximaal 2 maanden na afgifte geldig. 
Leverancier behoudt zich alle rechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeelden en tekeningen. 
De bij de aanbieding behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, e.d. gelden als een benadering, tenzij de 
leverancier uitdrukkelijk heeft verklaard deze als een exacte opgave zijn te beschouwen. Deze stukken blijven 
eigendom van leverancier en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van leverancier niet worden gekopieerd, aan 
derden worden getoond of op andere wijze gebruikt worden. 
 
Artikel 3 Overeenkomst 
Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen eerst tot stand nadat de leverancier een 
opdracht schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering van de opdracht is aangevangen c.q. heeft uitgevoerd. De 
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de wederpartij 
binnen 3 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan de leverancier schriftelijk anders wordt bericht. Indien 
de opdracht (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is de leverancier 
daaraan niet gebonden. In dat geval komt de overeenkomst volgens de aanbieding of offerte tot stand, tenzij de 
leverancier anders aangeeft.  
 
Artikel 4 Prijzen 
De prijzen van leverancier zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren. De 
leverancier is gerechtigd om de prijzen aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de 
overeenkomst en de levering c.q. de betaling optredende wijzigingen in de prijsbepalende factoren zoals 
inkoopprijzen, lonen, valutawisselkoersen en van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen kunnen bij 
wijziging daardoor dienovereenkomstig worden aangepast. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en in euro's, 
tenzij anders vermeld. 
 
Artikel 5 Annulering 
De wederpartij is bevoegd een overeenkomst te annuleren, voordat de leverancier met de uitvoering van de 
overeenkomst is begonnen en uitsluitend indien deze de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. 
Annulering c.q. ontbinding is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de leverancier. Bij annulering c.q. 
ontbinding door de wederpartij is deze gehouden alle door de leverancier reeds gemaakte kosten, alsmede 
winstderving en leegloopverliezen te vergoeden. 
Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de financiële positie van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, is de 
leverancier gerechtigd aan de wederpartij zekerheid te vragen voor betaling van de door de leverancier voor hem 
gemaakte en nog te maken kosten, door middel van afgifte van een bankgarantie aan de leverancier dan wel door 
directe betaling van het overeengekomen, uiteindelijk verschuldigde bedrag. De leverancier is gerechtigd de 
uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot dat aan de gestelde zekerheid is voldaan. Indien binnen 10 
dagen na het verzoek om zekerheid te stellen daaraan niet is voldaan, is de wederpartij in verzuim, zonder dat 
ingebrekestelling nodig is, en kan de overeenkomst door de leverancier zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden 
worden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten, schade en winstderving voortvloeiende uit de opdracht en 
uit de tussentijdse beëindiging.  
 
Artikel 6 Levering 
Levering vindt plaats “af magazijn” van de leverancier, tenzij anders is overeengekomen. Levertijden worden slechts 
bij benadering opgegeven en zijn geen fatale termijn. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
gevolgen van de overschrijding van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, 
zal de wederpartij geen recht geven op schadevergoeding, noch op niet nakoming van enige terzake op hem 
rustende verplichting.  
Ontbinding door de leverancier is mogelijk onder de voorwaarden die gelden voor annulering, zoals neergelegd in 
het voorgaande artikel.  



De leverancier is gerechtigd een bestelling in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten af te leveren. In het 
laatste geval is de leverancier gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en 
daarvoor betaling te verlangen.  
Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald en/of de wederpartij aan andere 
verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of (een) vroegere overeenkomst(-en) niet voldoet, 
is de leverancier niet tot het leveren van een volgende deelzending verplicht en is de leverancier gerechtigd om de 
overeenkomst(-en) voorzover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige 
ingebrekestelling van de wederpartij, te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding aan de 
leverancier en zonder dat de wederpartij enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen gelden.  
Wanneer zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan de zaken te 
zijner beschikking, opgeslagen voor zijn rekening en risico. 
 
Artikel 7 Afwijkingen  
Voor wat betreft afwijkingen in aantal tussen order/opdracht en levering gelden tolerantiegrenzen, waarbij de 
leverancier naar behoren gepresteerd heeft indien de leveringen binnen de hieronder genoemde grenzen vallen: 

1. 25% afwijking tussen order en levering bij leveringen met een nettogewicht tot 500 Kilogram. 
2. 20% afwijking tussen order en levering bij leveringen met een nettogewicht van 500 Kilogram t/m 1000 

kilogram. 
3. 15% afwijking tussen order en levering bij leveringen met een nettogewicht van 1000 Kilogram t/m 5000 

kilogram. 
4. 10% afwijking tussen order en levering bij leveringen met een nettogewicht boven 5000 Kilogram. 

Afwijkingen kunnen zowel positief als negatief zijn waar het de levering betreft ten opzichte van de order/opdracht. 
Bij de afwijking gaat de leverancier uit van de bestelde hoeveelheid; facturering vindt ten allen tijde plaats op grond 
van de geleverde hoeveelheid.  
Afwijkingen tussen monsters en leveringen kunnen geen aanleiding vormen tot het weigeren van de levering, 
ontbinding van de overeenkomst, weigering van de betaling of schadevergoeding indien de afwijking van geringe 
importantie is, waarbij de leverancier geringe importantie definieert als een kwaliteit die de essentie van de 
geleverde goederen en de gebruikswaarde ervan niet aantast.  
 
Artikel 8 Reclame 
De wederpartij is verplicht geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden direct na levering c.q. gereedkomen van 
de uitvoering te controleren op eventuele tekortkomingen en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 
dagen nadat de werkzaamheden zijn voltooid schriftelijk aan leverancier kenbaar te maken. Verborgen gebreken 
dienen binnen 14 dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt, althans redelijkerwijs hadden kunnen worden 
ontdekt, door de wederpartij schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan leverancier. Geringe en/of in de branche 
gebruikelijke afwijkingen kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren. Indien de wederpartij niet binnen de 
hiervoor genoemde termijnen heeft gereclameerd wordt hij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur akkoord 
bevonden te hebben en afstand gedaan te hebben van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de 
wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij niet van zijn 
betalingsverplichtingen jegens leverancier.    
 
Artikel 9 Garantie 
De leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken. Zij staat in voor het voldoen aan 
normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van de zaken. 
Voor gebreken in geleverde zaken is de leverancier, met uitsluiting van iedere verdergaande verplichting, jegens de 
wederpartij aldus aansprakelijk, dat zij alle onderdelen waaraan gedurende de garantieperiode als gevolg van 
ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie enig hinderlijk gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen 
ofwel door anderen zullen vervangen, dit ter keuze van de leverancier. De door de leverancier vervangen onderdelen 
worden haar eigendom. Een defect dient binnen twee werkdagen na constatering bij de leverancier te worden 
gemeld. De garantie vervalt indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of 
worden gebruikt, onvakkundige reparaties zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht. Aanspraak op garantie 
bestaat slechts, indien en zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan. 
Behoudens tot het bovenstaande is de leverancier in geval van gebreken en daardoor veroorzaakte schade tot geen 
andere verplichting en/of schadevergoeding gehouden. Na het verstrijken van de garantieperiode van 8 dagen 
eindigt elke aansprakelijkheid van de leverancier. 
 
Artikel 10 Matrijzen 
Matrijzen etc. door de leverancier vervaardigd dan wel geheel of ten dele op aanwijzing van de leverancier  zijn 
vervaardigd, waarvoor de wederpartij de overeengekomen kosten betaald heeft, gaan op het ogenblik dat deze door 
de leverancier voor de vervaardiging van het product in gebruik worden genomen, over in eigendom van de 
wederpartij.  
Deze matrijzen etc. worden evenwel door de leverancier bewaard indien zij niet voor de productie worden gebruikt 
en behoeven niet eerder aan de wederpartij -op zijn schriftelijk verzoek - te worden teruggegeven dan na verloop van 
twee jaren na aflevering en/of betaling van de laatste door de wederpartij bij de leverancier gedane bestelling van 
producten, met deze matrijzen etc. vervaardigd.  



De wederpartij is gehouden om binnen drie jaar na aflevering van de laatste bestelling, de matrijzen etc. bij de 
leverancier op te halen. Indien dit niet tijdig is geschied, wordt door de leverancier schriftelijk een termijn gesteld, 
waarbinnen de zaken alsnog kunnen worden opgehaald. Indien de wederpartij niet tijdig reageert, kunnen de 
matrijzen etc. door de leverancier vernietigd worden, zonder dat de leverancier dientengevolge gehouden zijn enige 
vergoeding aan de wederpartij te betalen. De wederpartij is gehouden de kosten die de leverancier vanwege de 
vernietiging moeten maken, te betalen.  
In gevallen waarin de wederpartij de matrijs etc. levert, worden deze op zijn verzoek geretourneerd, echter eerst 
nadat alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, zijn betaald.  
De leverancier is niet aansprakelijk voor verlies, vermissing of beschadiging van matrijzen, behalve in geval van 
grove schuld of opzet. Indien in voornoemde situaties sprake is van grove schuld en/of opzet van hulppersonen, niet 
zijnde ondergeschikten, wordt aansprakelijkheid van de leverancier eveneens uitgesloten.  
Indien de leverancier in de situaties als bedoeld in dit artikel aansprakelijk zijn, dan zal de schadevergoeding zich 
beperken tot herstel dan wel tot vervanging van de matrijs, te bepalen naar keuze van de leverancier.  
Voorzover de leverancier op de aanbieding of orderbevestiging heeft aangegeven voor welk aantal slagen of 
producten een matrijs etc. normaal bruikbaar zal zijn, wordt de matrijs etc. na dat aantal stuks, respectievelijk na de 
productie van dat aantal stuks, geacht niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Heeft zulk een opgave bij de 
offerte of orderbevestiging niet plaatsgevonden, dan zal de leverancier, zodra blijkt dat een matrijs etc. niet meer 
voor een economisch verantwoorde productie geschikt is, daarvan kennis geven aan de wederpartij. In dat geval 
worden de kosten, verbonden aan de reparatie of vervanging opgegeven.  
Bij de beoordeling van een economisch verantwoorde productie dient mede in overweging te worden genomen de 
voortschrijding van de technologie en de aanpassing van het bedrijf daaraan, zowel met betrekking tot het volume 
als de arbeidsintensiteit.  
Matrijzen etc. die naar voormelde maatstaven niet meer voor productie geschikt zijn, behoeven door de leverancier 
niet meer te worden teruggegeven en mogen vernietigd worden zonder dat de leverancier daardoor tot enige 
schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden is.  
 
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en risico 
De door de leverancier geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de wederpartij alle 
verplichtingen uit alle met de leverancier gesloten overeenkomst(en) is nagekomen. De zaken als vallende onder het 
eigendomsvoorbehoud van de leverancier mogen nimmer worden verpand of anderszins aan derden tot zekerheid 
worden overgedragen, huurkoop en/of huurverkoop hieronder begrepen. Evenmin mogen zij op enigerlei wijze 
worden verkocht dan wel vervreemd dan wel bezwaard dan wel verplaatst naar een andere locatie dan 
overeengekomen.  
De kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van de wederpartij. De 
wederpartij is gehouden ervoor zorg te dragen dat de schadevergoedingen, zonder dat de leverancier tot enige 
schadevergoeding aan hem gehouden zijn.  
Door de leverancier afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van 
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.  
Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de 
leverancier gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij deze wederpartij, of derden die 
de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle 
medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 15% van het door hem verschuldigde per dag. Indien 
derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij 
verplicht leverancier zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. 
De wederpartij verplicht zich ten opzichte van de leverancier om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te 
verzekeren en verzekerd te houden tegen welke vorm van schade dan ook en de polis ter inzage te geven aan de 
leverancier. De wederpartij is verplicht om op elke wijze medewerking te verlenen aan leverancier om alle redelijke 
maatregelen die de leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en 
welke wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. 
 
Artikel 12 Betaling 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de leverancier aan te geven wijze, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. Wordt binnen genoemde termijn niet betaald, dan is de wederpartij in 
verzuim. De wederpartij is vanaf de dag waarop hij in verzuim is een vertragingsrente verschuldigd van 2% per 
maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend. De wederpartij is te allen tijde en 
ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te 
stellen voor de voldoening van de aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig 
moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk is gedekt en dat de 
leverancier daarop zonder moeite, verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid 
zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid dienen te worden opgehoogd.  
 
Leverancier heeft te allen tijde het recht nadere zekerheden te verlangen van de wederpartij voor de betaling. Indien 
binnen 8 dagen na het verzoek om zekerheid te stellen daaraan niet is voldaan, is de wederpartij zonder nadere 
aankondiging in verzuim en wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd c.q. wordt de overeenkomst 
beschouwd als te zijn ontbonden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten en schade van de leverancier 
voortvloeiende uit de opdracht en de tussentijdse beëindiging. Leverancier is gerechtigd om van de wederpartij te 



vorderen dat deze een cessieakte tot overdracht van zijn vordering(-en) op zijn afnemer ondertekent, waartoe de 
wederpartij zich jegens leverancier, indien leverancier dit vordert, verplicht, zulks tot zekerheid van de betaling van 
de schuld(-en) van de wederpartij aan leverancier. 
 
Indien de leverancier de betaling niet tijdig heeft ontvangen, is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de 
daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van alle, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke 
incasso, daaronder begrepen kosten voor advocaten, deurwaarders, incassobureaus en andere juridische 
adviseurs. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 
EURO 225,-. Betalingen door de wederpartij worden eerst in mindering gebracht op de kosten van incasso, 
vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Indien de wederpartij 
meerdere facturen dient te voldoen, worden de betalingen ook bij andersluidende opgave van de wederpartij aan 
deze facturen toegerekend in volgorde van opeisbaarheid. 
Verrekening met vorderingen op leverancier is niet toegestaan. In geval van faillissement, surséance van betaling of 
beslag aan de zijde van de wederpartij wordt al hetgeen de wederpartij dan aan leverancier verschuldigd is direct ten 
volle opeisbaar en kan leverancier terstond verrekenen.  
 
Artikel 13 Overmacht 
Indien zich ten aanzien van leverancier een overmachtsituatie voordoet, waaronder mede wordt begrepen storingen 
in het bedrijf, of in de aanvoer van producten, materialen, grondstoffen of hulpmiddelen, wijzigingen in 
valutaverhoudingen, overheidsmaatregelen, prijsstijgingen in grondstof en energie alsmede indien zich 
omstandigheden voordoen, waardoor levering voor leverancier onredelijk bezwarend en/of onevenredig zwaar 
wordt, is leverancier gerechtigd de levering gedurende een door leverancier te bepalen redelijke termijn op te 
schorten, ofwel na verloop van de aangegeven redelijke termijn direct de overeenkomst, zonder rechterlijke 
tussenkomst, te ontbinden door een schriftelijke gemotiveerde verklaring, zulks zonder dat wederpartij daaraan 
enige aanspraak op vergoeding van door haar geleden of te lijden schade kan ontlenen. Indien daarbij sprake is van 
gedeeltelijke uitvoering, zal de wederpartij de aan leverancier opgekomen kosten en/of een evenredig deel van de 
totale prijs verschuldigd zijn, uiteraard tegen levering van de door leverancier vervaardigde zaken. Leverancier is 
niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, voor de wederpartij of voor derden door 
opschorting of annulering als gevolg van voormelde overmacht. 
 
Artikel 14 Vrijwaring 
Wederpartij dient leverancier te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid, welke op leverancier jegens derden zou kunnen 
rusten met betrekking tot door leverancier geleverde zaken of door leverancier verrichte diensten. Toetsing van eventuele 
inbreuk op rechten van derden geschiedt op initiatief van en voor rekening van koper. Indien inbreuk op rechten van 
derden het geval blijkt, zal leverancier het recht van die derden respecteren en zo mogelijk een andere oplossing 
voorstellen. 
 
Artikel 15 Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van leverancier uit hoofde van alle door haar geleverde zaken c.q. uitgevoerde diensten, is onder alle 
omstandigheden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een eventuele door leverancier 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is de hoogte van 
de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde die aan leverancier is betaald voor de geleverde zaak en/of dienst. 
 
Artikel 16 Industriële en commerciële rechten 
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde, gebruikte of ter 
beschikking gestelde rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen en zaken alsmede voorbereidend materiaal daarvan, 
berusten uitsluitend bij leverancier of diens licentiegevers. De informatie mag, behoudens uitdrukkelijke toestemming van 
leverancier, niet aan derden bekend worden gemaakt en door de wederpartij slechts binnen het kader van het tot stand 
brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand, dan zal de wederpartij 
op eerste verzoek van leverancier de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan 
leverancier overdragen. 
 
Artikel 17 Rechtskeuze 
Op alle overeenkomsten tussen de leverancier en de wederpartij en de daaruit voorvloeiende verplichtingen is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen 
voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, 
zullen, voor zover de wet zulks toelaat, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter 
binnen het arrondissement 's-Hertogenbosch, tenzij de leverancier er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de 
bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de wederpartij. 
 
Artikel 18 Deponeren 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank nr. 06/2008 te 's-Hertogenbosch en zijn geldig met 
ingang van deponeren. Leverancier is bevoegd tot wijzigen van deze voorwaarden, deze wijzigingen treden direct in 
werking voor zover dat de wederpartij hier niet wordt benadeeld. Nietigheid, vernietiging van een deel van deze 
voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle delen van deze voorwaarden tot gevolg. 
 


