
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van SaveTec Life Support. 
 

Artikel 1 Definities 
Verkoper: SaveTec Life Support. 
Koper: de wederpartij van verkoper, de afnemer, die al dan niet 

handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper. 
Zaken: goederen en/of diensten. 
Artikel 2 Algemeen 
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere 

aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper, waarop 
verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover 
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 
afgeweken. 

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 

2.3 Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt 
vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De 
nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een 
geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van 
de niet-geldige. 

Artikel 3 Aanbiedingen/Prijzen 
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en geldig voor de 

duur van twee maanden, tenzij in het aanbod een termijn voor 
aanvaarding is genoemd. Alle aanbiedingen worden gedaan onder 
voorbehoud van prijswijzigingen van leveranciers van verkoper. 

3.2 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten 
nadat hij een order van koper schriftelijk heeft aanvaard. 

3.3 Wanneer verkoper tevoren aan koper een aanbieding heeft gedaan, 
komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de 
opdracht van koper; ofwel na ontvangst van een schriftelijk akkoord van 
de offerte en er op de offerte een gelijkluidende order volgt. 

3.4 De prijzen in de aanbiedingen gelden voor levering in·Euro, exclusief 
BTW, heffingen van overheidswege, alsmede verzend-, vracht-, 
vervoers- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 

3.5 Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het 
moment van aanbieding/aanvaarding en levering prijswijzigingen 
hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, 
grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal. 

3.6 Afzonderlijk zal verkoper bij koper in rekening brengen: 
! voorschotten ter zake van vracht-, verzend-, vervoer- en 

administratiekosten, 
! de verschuldigde vertragingsrente volgens artikel 6.2, 
! de verschuldigde incassokosten volgens artikel 7. 

3.7 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, 
gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige 
algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet 
toepasselijk zijn verklaard. 

3.8 Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen/orders zonder 
opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of 
vooruitbetaling te verlangen. 

Artikel 4 Levering en risico-overgang 
4.1 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper 

deze bij hem aflevert/oplevert of doet afleveren/opleveren, dan wel op 
het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter 
beschikking worden gesteld. 

4.2 Het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter 
beschikking stelt aan koper. 

4.3 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze 
indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale 
termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper 
schriftelijk in gebreke te stellen. 

4.4 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is 
gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. 

Artikel 5 Onderzoek, reclames 
5.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af/op)levering, 

doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) 
onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en 
kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is 
overeengekomen. 

5.2 Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 5 werkdagen na 
levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Niet zichtbare 
tekortkomingen behoren binnen 1 week na ontdekking te worden 
gemeld. 

5.3 Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper en op de door 
hem aangegeven wijze. 

Artikel 6 Betaling 
6.1 Betaling dient contant bij levering, ofwel binnen 14 dagen na 

factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro te 
geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de 
betalingsverplichting niet op. 

6.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 
dagen, is koper van rechtswege in verzuim. Een ingebrekestelling is 
alsdan niet meer vereist. Koper is alsdan een vertragingsrente 
verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan. De rente over het 
opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat koper in 
verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

6.3 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten. 
Vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in 
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

6.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling 
van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk 
opeisbaar. 

Artikel 7 Incassokosten 
7.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming 

van zijn verplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging 
van voldoening buiten rechte (incassokosten) voor rekening van 
koper. In leder geval is de koper 15% van de hoofdsom aan 
incassokosten verschuldigd, onverminderd de mogelijkheid van 
verkoper om de hierboven geleden reële schade van koper te 
vorderen. 

7.2 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten 
komen eveneens voor rekening van koper. 

Artikel 8 Opschorting en ontbinding 
8.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te 

schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de 
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

8.2 Een opschorting vervalt nadat koper zijn verplichtingen nakomt of 
ter voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst 
voldoende zekerheid heeft gesteld. 

8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van 
verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de 
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn 
aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

Artikel 9 Annulering 
9.1 Indien koper een met verkoper gesloten overeenkomst wenst te 

annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief 
BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, 
onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief 
gederfde winst. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 
10.1 Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de 

aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot de waarde 
van de verkochte zaken, althans beperkt tot het bedrag dat de 
aansprakelijkheidsverzekering van verkoper in een dergelijk geval 
uitkeert. 

10.2 Slechts de directe schade wordt conform artikel 10.1 vergoed. 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
! de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en 

de omvang van de schade, voor zover de vaststelling 
betrekking heeft op schade in de zin van deze 
voorwaarden; 

! de eventuele redelijke kosten gemaakt om de 
gebrekkige prestatie van gebruiker aan de 
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek 
niet aan gebruiker toegerekend kan worden; 

! redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking 
van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten 
hebben geleid tot beperking van directe schade als 
bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

10.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en 
schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 11 Overmacht 
11.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, 

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch 
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt. 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 
12.1 Geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper, tot het 

moment waarop al zijn krachtens overeenkomst verrichte 
leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en 
werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de koper 
zijn betaald. 

12.2 Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van 
betaling, liquidatie van de koper, of overlijden wanneer de koper 
een natuurlijk persoon is, is verkoper gerechtigd de order zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk 
te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde 
terug te vorderen. Annulering en terugname laten het recht van 
verkoper op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze 
gevallen zal elke vordering van verkoper op koper direct en 
volledig opeisbaar zijn. 

12.3 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de koper of diens 
houders weg te (doen) halen, indien de koper zijn verplichtingen 
jegens hem niet correct nakomt. De koper zal verkoper op eerste 
verzoek in deze alle medewerking en toegang verschaffen. 

12.4 De zaken kunnen door de koper het kader van zijn normale 
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen 
niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot 
zekerheid voor een vordering van een derde. Ingeval van 
doorverkoop van niet (geheel) betaalde zaken, is de koper 
gehouden eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze 
voorwaarden vermeld. 

Artikel 13 Geschillen 
13.1 Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten 

overeenkomst, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist 
door de rechter in arrondissement Zwolle. Niettemin heeft verkoper 
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet 
bevoegde rechter. 

Artikel 14 Toepasselijk recht 
14.1 Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands 

recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk 
uitgesloten. 


