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1 . Toepasselijkheid 
1.1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE DOOR DE WEDERPARTIJ 

GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT 
UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
rechtsbetrekkingen, waarbij AKAPP-Stemmann B.V., gevestigd te EDE, 
hierna "AKAPP-STEMMANN", als (potentieel) verkoper en/of leverancier 
van zaken en/of diensten optreedt. 

 
2. Afwijking 

Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 
 

3. Totstandkoming overeenkomst 
3.1 Alle aanbiedingen van AKAPP-STEMMANN zijn vrijblijvend, tenzij 

uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven. 
3.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot 

stand, doordat AKAPP-STEMMANN deze schriftelijk aanvaardt danwel een 
begin met de uitvoering daarvan maakt. 

 
4. Prijzen 
4.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle prijzen af fabriek en 
 exclusief B.T.W.. 
4.2 Tenzij voor een specifieke opdracht anders is overeengekomen, geven 

wijzigingen in productiekosten, arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of 
materialen en valutakoersen en andere dergelijke factoren, die invloed 
hebben op de overeengekomen prestatie AKAPP-STEMMANN het recht 
deze door te berekenen, een en ander onverminderd het wettelijk bepaalde 
ter zake van veranderde omstandigheden. Indien de levering nog niet heeft 
plaatsgevonden heeft AKAPP-STEMMANN het recht de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan de 
wederpartij per aangetekende post. 

4.3 Indien AKAPP-STEMMANN bij de uitvoering van een opdracht meer heeft 
moeten presteren dan waarvoor in eerste instantie opdracht werd verstrekt of 
waarmee door een of beide partijen rekening werd gehouden, is AKAPP-
STEMMANN eveneens gerechtigd tot vergoeding van het meerdere. 

 
5. Aflevering 1 Leveringstijd 
5.1 Met AKAPP-STEMMANN overeengekomen leveringstijden gelden als 

indicatie en niet als fatale termijn. Leveringstijden vangen aan nadat 
bevestiging van een order door AKAPP-STEMMANN heeft plaatsgevonden 
en alle voor de uitvoering nodige gegevens bij AKAPP-STEMMANN 
beschikbaar zijn. Afgegeven leveringsdata verschuiven voor de tijd dat 
AKAPP-STEMMANN niet over de nodige gegevens beschikt. 

5.2 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt aflevering "Ex Works - 
 EDE". 
5.3 De geldende versie van de Incoterms is toepasselijk. 
5.4 AKAPP-STEMMANN is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) 

in gedeelten na te komen en in rekening te brengen. 
 
6. Betaling 
6.1 Facturen van AKAPP-STEMMANN dienen binnen 30 dagen na de 

factuurdatum voldaan te worden op de door AKAPP-STEMMANN aan te 
geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen 
valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Door het enkel 
verloop van de betalingstermijn zonder dat AKAPP-STEMMANN de betaling 
heeft ontvangen, zal de wederpartij in gebreke zijn. 

6.2 in geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de 
wederpartij, ongeacht of AKAPP-STEMMANN ter zake reeds heeft 
gefactureerd, terstond opeisbaar. 

6.3 In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij een rente verschuldigd ten 
bedrage van 1,0 % per maand over het uitstaande bedrag. 

6.4 Eventueel door AKAPP-STEMMANN te maken incassokosten worden aan 
de wederpartij in rekening gebracht conform de geldende incassotarieven in 
het land of in die landen waar de incasso plaatsvindt, met een minimum van 
15 % van de vordering. Gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten 
die AKAPP-STEMMANN moet maken ter bewaring of uitoefening van haar 
rechten komen ten laste van de wederpartij. 

6.5 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter 
voldoening van de door haar verschuldigde buitengerechtelijke 
incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde renten 
en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, 
ongeacht andersiuidencie aanwijzing van de wederpartij. 

6.6 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen 
 14 dagen na datum van verzending. 
 
7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 AKAPP-STEMMANN behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of 

te leveren zaken voor, totdat integraal aan haar 
 voldaan zullen zijn: 
 a. de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle 
 krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook 
 krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten 
 werkzaamheden; 
 b. vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de 
 nakoming van zodanige overeenkomst(en); 
7.2 Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te 

beroepen voor wat betreft (bewarings)kosten en/of dergelijke kosten te 
verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties. 

7.3 Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe 
zaak vormt, is dit een zaak. die AKAPP-STEMMANN voor zichzelf doet 
vormen. In dat geval houdt de wederpartij de zaak voor AKAPP-
STEMMANN als eigenaar, totdat de wederpartij aan alle verplichtingen als 
in lid 1 bedoeld, heeft voldaan. 

 

7.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 
bedoeld, is AKAPP-STEMMANN gerechtigd de zaken, die aan haar 
toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van 
de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent AKAPP-
STEMMANN reeds nu vooralsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de 
bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. 

7.5 De wederpartij geeft hierbij aan AKAPP-STEMMANN in pand, die deze 
verpanding aanvaardt, alle zaken, waarvan de wederpartij (mede) eigenaar 
wordt door zaaksvorming, natrekking, vermenging/versmelting met de door 
AKAPP-STEMMANN geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor ai 
hetgeen AKAPP-STEMMANN te eniger tijd van de wederpartij te vorderen 
heeft of zal hebben. 

 
8. Zekerheid 
8.1 Indien er grond bestaat te vrezen dat de wederpartij haar 

verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op 
eerste verzoek van AKAPP-STEMMANN terstond genoegzame en in de door 
AKAPP-STEMMANN gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig 
aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de 
wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is AKAPP-STEMMANN gerechtigd 
nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 

8.2 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 8 
dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft 
gegeven of indien de wederpartij meldt aan het verzoek geen gevolg te 
zullen geven, worden al haar verplichtingen direct opeisbaar. AKAPP-
STEMMANN is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd 
haar recht om de door haar geleden of nog te lijden schade op de 
wederpartij te verhalen. 

 
9. Intellectuele eigendom en Know-how 
9.1 Alle documentatie, folders, offertes, afbeeldingen, tekeningen of andere 

informatie, hoe ook vastgelegd, die door AKAPP-STEMMANN bij de 
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt of die aan de 
wederpartij worden verstrekt, blijven eigendom van AKAPP. 

9.2 Uitdrukkelijk behoudt AKAPP-STEMMANN de eigendom voor van alle 
hulpmiddelen en andere zaken die zijn gebruikt bij de uitvoering van de 
overeenkomst. 

9.3 De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden te 
vermenigvuldigen of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend 
geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij AKAPP-STEMMANN 
daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft. 

9.4 De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden en/of 
gegevens aan te wenden anders dan ten behoeve van evaluatie van de 
door AKAPP-STEMMANN aan de wederpartij te bieden prestaties. Elk 
ander gebruik van aan de wederpartij beschikbaar gestelde zaken cq. 
informatie behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van AKAPP-
STEMMANN. 

9.5 Indien geen regeling getroffen is betreffende de verkrijging van rechten van 
industrieel en/of intellectueel eigendom op resultaten voortvloeiende uit de 
uitvoering van een opdracht, behoudt AKAPP-STEMMANN zich het recht 
op octrooi alsmede andere rechten van industrieel en/of intellecueel 
eigendom voor. 

 
10. Garantie 
10.1 Onder garantie wordt verstaan de schriftelijke toezegging van AKAPP-

STEMMANN -in door haar uitdrukkelijk vermelde gevallen- tot het kosteloos 
repararen of vervangen van door AKAPP-STEMMANN geleverde nieuwe 
zaken (of naar haar keuze onderdelen daarvan) die materiaal- of 
fabricagefouten vertonen, onverminderd het overige in deze voorwaarden 
bepaalde. Uitdrukkelijk wordt niet gegarandeerd de bruikbaarheid of 
geschiktheid van de geleverde zaken voor een specifiek doel, tenzij AKAPP-
STEMMANN en wederpartij een afzonderlijke overeenkomst ter zake 
hebben afgesloten. 

10.2 AKAPP-STEMMANN verstrekt garantie gedurende een periode van ten 
hoogste 1 jaar. De garantieperiode gaat in op het moment van aflevering van 
het betreffende onderdeel waarvoor garantie is verstrekt. Indien het moment 
van facturering eerder plaatsvindt dan de aflevering vangt de garantieperiode 
aan op de factuurdatum. 

10.3 Voor een beroep op garantie dient vast te staan dat 
 a. de gebruiksvoorschriften in acht zijn genomen; 
 b. de zaken op juiste en oordeelkundige wijze zijn gebruikt; 
 c. aan de geleverde zaken geen reparaties, aanpassingen, 
 modificaties e.d. zijn uitgevoerd behoudens door of met 
 toestemming van AKAPP-STEMMANN; 
 d. de zaken niet onderhevig zijn geweest aan overbelasting; 

 e. de zaken niet zijn toegepast op andere wijze dan aan AKAPP-
STEMMANN gemeld; 

 f. de klacht niet is te wijten aan normale slijtage of invloeden 
 afkomstig van zaken die zijn of waren aangesloten op het door 
 AKAPP-STEMMANN geleverde; 
 g. de storing niet is veroorzaakt door van buitenaf werkende 
 invloeden; 
 h. de garantieverplichtingen te EDE kunnen worden 
 uitgevoerd. 
10.4 Kabels en slangen zijn van garantie uitgesloten. 
10.5 In geen geval strekt de garantie zich uit tot vergoeding van directe of 

indirecte schade of kosten, welke ook, mede zoals van die demontage, 
arbeidsloon, reistijd en reis- en verblijfkosten. De wederpartij heeft uit hoofde 
van deze garantie geen recht op andere prestaties van AKAPP-STEMMANN 
dan die welke in dit artikel zijn omschreven. 
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11. Klachten, Onderzoeksplicht, Verjaring en Nakoming 
11.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken 

aan de overeenkomst beantwoorden. Uiterlijk zichtbare gebreken aan een 
leverantie en/of afwijkingen van het afgeleverde ten opzichte van het 
bestelde cq. als geleverd aangegeven aantal dienen te allen tijde onverwijld 
telefonisch aan AKAPP-STEMMANN te worden gemeld en binnen 24 uur 
schriftelijk onder vermelding van alle bijzonderheden, te worden bevestigd. 

11.2 Indien de zaken -in ander dan in lid 1 bedoeld opzicht- niet aan de 
overeenkomst voldoen, kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, 
indien zij AKAPP-STEMMANN daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder 
geval binnen 6 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft 
gegeven. Het bepaalde in dit lid laat eventueel door AKAPP-STEMMANN 
afzonderlijk en expliciet verstrekte schriftelijke garanties op nieuwe zaken 
onverlet. 

11.3 De wederpartij dient de nodige maatregelen te treffen teneinde AKAPP-
STEMMANN (of door haar ingeschakelde experts) in staat te stellen de 
klacht te beoordelen. Op verzoek van AKAPP-STEMMANN dient de 
wederpartij aan te tonen dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 10, 
lid 3. 

11.4 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden 
rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst 
beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering, 

11.5 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is AKAPP-
STEMMANN naar haar keuze slechts gehouden tot aflevering van het 
ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde zaak. Het staat 
AKAPP-STEMMANN vrij, alvorens in verband met garantie zaken te 
vervangen, te bedingen dat deze haar franco (voor risico en op kosten van 
de wederpartij) worden toegezonden en in eigendom overgedragen. 
Dergelijke toezending en eigendomsoverdracht vinden niet plaats, dan 
nadat AKAPP-STEMMANN daarvoor schriftelijk toestemming heeft 
verleend. 

11.6 Het staat AKAPP-STEMMANN vrij in plaats van herstel of vervanging als 
bedoeld in lid 5 een bedrag in mindering te brengen op de betreffende 
factuur. 

 
12. Maten. gewichten, getallen en verdere gegevens 
12.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, 

kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen, tenzij 
AKAPP-STEMMANN ter zake uitdrukkelijk en schriftelijk garanties ter zake 
heeft afgegeven. 

12.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe 
 afwijkingen. 

 
13. Ontbinding en Bevrijding 
13.1 Indien de wederpartij niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting, 

welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in 
geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelenstelling van 
de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is AKAPP-
STEMMANN naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. AKAPP-STEMMANN is in die 
gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende 
te vorderen. 

13.2 Indien de behoorlijke nakoming door AKAPP-STEMMANN ten gevolge van 
één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van AKAPP-
STEMMANN komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid 
genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is (hetzij tijdelijk, hetzij blijvend) 
heeft uitsluitend AKAPP-STEMMANN het recht de overeenkomst te 
ontbinden. 

13.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van AKAPP-
STEMMANN komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, 
van personen, van wie AKAPP-STEMMANN bij uitvoering van de verbintenis 
gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van één of 
meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de wederpartij in de 
nakoming van een tussen de wederpartij en die derde gesloten 
overeenkomst met betrekking tot de door AKAPP-STEMMANN geleverde 
zaken; overheidsmaatregelen; werkstaking, werkliedenuitsluiting; ziekte; in-, 
uit- en/of doorvoerverbod; problemen aangaande bedrijfsmiddelen, aanvoer 
van grondstoffen en/of energie; transportproblemen; niet-nakoming van de 
verplichtingen door toeleveranciers; natuurinvloeden; nucleaire invloeden; 
oorlog en/of oorlogsdreiging. 

13.4 Indien de wederpartij niet aan aflevering meewerkt en 48 uur na het moment 
waarop de wederpartij voor de eerste maal in de gelegenheid is gesteld de 
zaken af te nemen nog niet aan de aflevering heeft meegewerkt, is AKAPP-
STEMMANN van haar verbintenissen bevrijd. AKAPP-STEMMANN heeft 
onverminderd aanspraak op betaling van de facturen die betrekking hebben 
op de betreffende opdracht van de wederpartij. 

 
14. Bepalingen bij export 
 De wederpartij verbindt zich tot naleving van alle toepasselijke 
 nationale en internationale wetten en bepalingen betreffende 
 (her)exporteren van aan haar geleverde zaken. 

 
15. Schadevergoeding 
15.1 AKAPP-STEMMANN is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar 

opzet of grove schuld te wijten is. 
15.2 AKAPP-STEMMANN is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, 

anders dan schade aan personen of zaken. 
15.3 Een schade, die AKAPP-STEMMANN ingevolge deze voorwaarden 

gehouden mocht zijn te vergoeden, zal in eik geval beperkt blijven tot de 
factuurwaarde van de betreffende zaak of zaken die de schade in kwestie 
rechtstreeks hebben veroorzaakt, met een maximum van € 45.378,- per 
gebeurtenis per jaar. De beperkingen als vermeld in dit lid zal AKAPP-
STEMMANN ongedaan maken, indien en voor zover zij de ontstane schade 
heeft kunnen en daadwerkelijk zal hebben verhaald op derden 
(assuradeuren daaronder begrepen). 

15.4 De wederpartij zal AKAPP-STEMMANN vrijwaren voor aanspraken van 
derden wegens schade, waarvoor AKAPP-STEMMANN (op grond van 
deze voorwaarden) niet aansprakelijk is. 

15.5 AKAPP-STEMMANN bedingt alle wettelijke en contractuele 
verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid 
jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar 
ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij 
ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. 

15.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid 
van AKAPP-STEMMANN ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. 

 
16. Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter 
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen AKAPP-STEMMANN en de wederpartij 

is Nederlands recht van toepassing. 
16.2 Geschillen tussen AKAPP-STEMMANN en de wederpartij, behorende tot de 

competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht 
te Amhem, behoudens indien AKAPP-STEMMANN als eisende of 
verzoekende partij kiest voor een andere, overigens bevoegde, rechter. 

 
17. Interpretatie en Conversie 
17.1 Het in deze voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige 
 toepassing op het verrichten van diensten. 
17.2 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of een eventueel 

onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene 
voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling 
qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, 
zodat daarop evenals op de overige bepalingen wel een beroep kan worden 
gedaan. 

 
18. Nederlandse tekst prevaleert 
 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert 
 boven vertalingen daarvan. 
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