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KABELS ● BOUWLAMPEN ● CONTACTMATERIAAL ● BOUWKASTEN 
 
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden van ET Electric BV zijn de algemene voorwaarden van ET Electric BV van toepassing, welke 
voorwaarden onder nummer 6/2007 zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s-Gravenhage. 

ALGEMENE VOORWAARDEN E.T. ELECTRIC B.V. 
 
Artikel 1. Definities 
1.1 
In deze algemene voorwaarden, worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:   
“Verkoper”: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27188537; 
“Koper”: iedere natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie door of vanwege verkoper producten worden geleverd; 
“Overeenkomst”: iedere overeenkomst tussen verkoper en koper, alsmede alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten en/of 
verbintenissen; 
“Schriftelijk”: onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen per e-mail, fax, telegram, telex of per enig (ander) elektronisch 
communicatiemiddel verzonden bericht dat koper of verkoper heeft bereikt;  
“Producten”: alle producten, zaken, randapparatuur en alle direct met de levering van het voorgaande samenhangende diensten die door of vanwege 
verkoper aan koper worden geleverd; 
“Order”: ieder(e) bestelling, opdracht, verzoek tot levering en/of opdracht door koper gericht aan verkoper. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 
Deze algemene voorwaarden  
zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling, al dan niet ter voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst danwel 
inhoudende een overeenkomst van verkoper met betrekking tot de levering van producten aan koper/of haar rechtsopvolger(s).  
2.2  
Eventuele afwijkende (algemene) voorwaarden en bepalingen van koper worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden 
verkoper alleen indien en voor zover hij zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard.  
2.3 
Wijziging van of aanvulling op enige bepaling van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien dit met betrekking tot een bepaalde 
overeenkomst schriftelijk is vastgelegd en door verkoper en koper is ondertekend. De wijziging of aanvulling heeft voorts slechts betrekking op de 
desbetreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
Artikel 3 Aanbod en aanvaarding 
3.1  
Aanbiedingen van verkoper, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot offertes, prijslijsten, brochures en dergelijke zijn vrijblijvend en verkoper 
behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om met andere mogelijke kopers te (onder)handelen en de prijzen te wijzigen indien daartoe redelijkerwijs 
aanleiding is.  
3.2  
De overeenkomst komt pas tot stand door aanvaarding van een order door verkoper. aanvaarding vindt plaats door het zenden door verkoper aan 
koper van een schriftelijke orderbevestiging. Indien verkoper de order niet aanvaardt, danwel geacht moet worden deze niet te hebben aanvaard, zal 
verkoper geen enkele verplichting hebben jegens koper.  
 
Artikel 4 Prijzen 
4.1  
Overeenkomsten worden gesloten tegen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende, door verkoper vastgestelde prijzen, tenzij 
koper en verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en de kosten van vervoer en/of 
verzending, verpakking, inspectie, assurantie en eventueel (door een overheid) te heffen rechten of belastingen, tenzij schriftelijk anders aangegeven.  
4.2  
Verkoper zal, indien de producten in opdracht van koper moeten worden ontwikkeld en/of vervaardigd en indien na het sluiten van de overeenkomst 
kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat zulks aan verkoper kan worden toegerekend, de overeengekomen 
prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits verkoper bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te 
houden met de kans op zulke omstandigheden. 
4.3  
Verkoper mag, indien de producten in opdracht van koper worden ontwikkeld en/of gefabriceerd, de prijs eveneens aanpassen indien de 
kostenverhoging het gevolg is van de door koper verschafte onjuiste gegevens, die voor de prijsbepaling van belang zijn geweest, tenzij verkoper de 
onjuistheid van die gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken.  
4.4  
Kennelijke verschrijvingen of anderszins menselijke fouten bij het vaststellen en opstellen van de prijzen door verkoper kunnen door verkoper binnen 
5 werkdagen na ontdekking worden hersteld. Er is sprake van een kennelijke verschrijving of menselijke fout indien verkoper zulks aangeeft, maar in 
ieder geval indien koper dat begreep of had moeten begrijpen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Koper dient binnen 5 dagen nadat hem 
is meegedeeld dat er sprake is van een kennelijke verschrijving of menselijke fout aan koper te laten weten of hij de overeenkomst gestand wenst te 
doen of niet. Blijft vorenbedoelde mededeling van koper uit dan blijft de overeenkomst in stand met in achtneming van de nieuwe prijzen. Indien 
koper de nieuwe prijzen niet accepteert, is de desbetreffende overeenkomst van rechtswege ontbonden en is koper gehouden de reeds geleverde 
producten die koper nog onder zich houdt aan verkoper te retourneren. Koper mag de betreffende producten niet vervreemden gedurende 5 dagen 
nadat verkoper hem van de kennelijke verschrijving of menselijke fout op de hoogte heeft gesteld, tenzij koper de nieuwe prijs accepteert. Vindt 
gedurende deze periode van 5 dagen vervreemding plaats dan wordt koper geacht de nieuwe prijs te hebben geaccepteerd.  
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Artikel 5 Verplichtingen van koper/verkoper 
5.1  
De verkoper zal, indien producten in opdracht van koper gefabriceerd moeten worden, die fabricage en ontwikkelingswerkzaamheden deugdelijk en 
na de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van het bedrijf van verkoper, 
tenzij anders is overeengekomen.   
5.2  
Koper stelt verkoper in de gelegenheid om de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden te verrichten. 
5.3  
Koper zorgt ervoor dat verkoper tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde gegevens.  
 
Artikel 6 Betalingsvoorwaarden 
6.1  
Tenzij vooruitbetaling of een andere wijze van betaling schriftelijk is overeengekomen, dient de overeengekomen koopprijs door koper aan verkoper 
te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.  
6.2  
Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is koper in verzuim. Indien betaling niet of niet volledig heeft plaatsgevonden binnen de 
betalingstermijn, is koper vanaf het moment dat hij in verzuim verkeert rente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand voor iedere maand of gedeelte 
van een maand dat koper niet voldoet aan zijn betalingsverplichting.  
6.3   
Tevens kan verkoper aan het factuurbedrag wegens kredietbeperking een post toevoegen ten bedrage van 3% van het factuurbedrag, welke door 
koper moet worden betaald, tenzij het factuurbedrag wordt voldaan binnen de terzake geldende termijn.  
6.4  
Indien koper na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn niet aan zijn betalingsverplichting, vermeerderd met rente, heeft 
voldaan, is koper verplicht aan verkoper alle werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (waaronder, maar niet beperkt tot kosten 
van deskundigen en advocaten) te vergoeden, welke kosten tenminste 15% van het verschuldigde bedrag bedragen, zulks met een minimum van € 
150,--. 
6.5  
Koper is verplicht op eerste verzoek van verkoper zekerheid te stellen terzake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde 
bedrag. Bij niet of tijdige voldoening aan dit verzoek is verkoper bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder 
gehouden te zijn enige daaruit voortvloeiende schade en/of kosten aan koper te voldoen. Koper is alsdan gehouden aan verkoper de door het nalatig 
handelen van koper veroorzaakte schade te vergoeden.  
6.6  
Betaling strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en/of kredietbeperking en vervolgens tot voldoening van de op de in 
vordering vallende buitengerechtelijke kosten en pas daarna tot mindering op de hoofdsom.   
 
Artikel 7 Levertijd 
7.1  
Verkoper spant zich om de order binnen de overeengekomen levertijd aan koper te leveren. Elke aansprakelijkheid van verkoper voor overschrijding 
van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens verkoper.  
7.2 
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Bij 
overschrijding van de levertermijn dient verkoper door middel van een aangetekende brief in gebreke te worden gesteld en heeft verkoper het recht 
een nieuwe levertermijn vast te stellen. Indien de nieuwe levertermijn (gedeeltelijk) niet wordt nagekomen, is koper gerechtigd de overeenkomst, 
voor zover niet uitgevoerd, schriftelijk te ontbinden. Koper heeft ook in dat geval, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper, geen 
recht op schadevergoeding.  
 
Artikel 8 Wijze van levering 
8.1  
De wijze van levering wordt steeds schriftelijk overeengekomen en vastgelegd. Indien met betrekking tot de wijze van levering niets schriftelijk is 
vastgelegd, zal de wijze van levering door verkoper worden bepaald.  
8.2  
Aflevering van producten geschiedt af fabriek. Indien overeen wordt gekomen dat aflevering bij koper dient te geschieden, vindt aflevering plaats 
voor risico van koper op het laatst bekende adres van koper, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.  
8.3  
Na sluiting van de overeenkomst is koper verplicht de producten van verkoper af te nemen zodra deze door of namens verkoper worden afgeleverd 
op het overeengekomen adres voor aflevering. Koper is zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij (een gedeelte van) de producten niet tijdig, 
derhalve direct na aflevering, afneemt. Alle kosten en schade die daardoor voor verkoper ontstaan, zijn voor rekening van koper, kosten van opslag en 
vervoer daaronder begrepen. Indien koper in verzuim is, is verkoper gerechtigd de producten aan een ander te verkopen, zonder gehouden te zijn 
enige daaruit voortvloeiende schade en/of kosten aan te voldoen.  
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Artikel 9 Vervoer 
9.1  
Verkoper kiest het vervoermiddel voor aflevering indien bij het aangaan van de overeenkomst hierover niets schriftelijk is bepaald. 
9.2  
Het aannemen door de vervoerder en vervolgens door koper zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu geldt als bewijs dat de afgeleverde 
producten in correcte staat waren.  
9.3  
Producten worden vervoerd voor risico van koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 
Artikel 10 Controle levering 
10.1  
Koper is verplicht bij ontvangst van de producten direct te controleren of de aard en hoeveelheid van de producten beantwoordt aan de inhoud van 
de overeenkomst. 
10.2  
Indien koper bij ontvangst van de producten verschillen constateert tussen de feitelijke geleverde hoeveelheid c.q. kwaliteit en hetgeen tussen 
partijen is overeengekomen, dient koper hiervan direct en onverwijld aantekening te maken op het ontvangstbewijs. 
10.3  
Klachten van koper ter zake van non-conformiteit dienen bij verkoper schriftelijk te worden ingediend binnen 8 werkdagen na aflevering van de 
producten.  
 
Artikel 11 Overmacht en ontoerekenbare tekortkoming 
11.1  
Bij het intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de overeenkomst te 
verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende overeenkomst ook bij aanwezigheid van de onderhavige 
omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige 
volzin bedoeld langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om binnen 30 dagen nadien de overeenkomst door schriftelijke 
opzegging te beëindigen. hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar 
overigens iets verschuldigd zullen zijn. 
11.2 
Onder omstandigheden zoals in het vorige lid bedoeld, worden deze voorwaarden onder andere – derhalve zonder uitputtend te zijn – verstaan de 
niet toerekenbare tekortkoming(en) (overmacht) aan de zijde van verkoper – ook al waren deze omstandigheden ten tijde van het tot stand komen 
van de overeenkomst reeds te voorzien-, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, staking, 
blokkades, verkeersstoornis, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, niet of niet tijdig voldoen aan een verplichting door de onderleverancier 
en andere storingen in het bedrijf van verkoper of diens leveranciers. 
11.3 
Storingen in het bedrijf van verkoper die hem niet kunnen worden toegerekend ontslaan verkoper van het nakomen van de overeengekomen 
leveringstermijn en/of van haar leveringsverplichting, zonder dat koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan 
doen gelden. 
 
Artikel 12 Ontbinding  
12.1 
Blijft een partij in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de andere partij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
12.2  
Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de andere partij: 
a) surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt; 
b) zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 
c) een verzoek indient tot toepassing van een schuldsaneringsregeling of een regeling van dergelijke strekking; 
d)zijn handelingsbekwaamheid om welke reden dan ook verliest; 
e) komt te overlijden, dan wel met betrekking tot die partij wordt besloten, indien die partij een rechtspersoon is, als zodanig te ontbinden en/of te 
liquideren. 
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Artikel 13 Eigendom en eigendomsvoorbehoud 
13.1  
Verkoper behoudt zich de eigendom van een geleverd product voor totdat koper volledig aan al zijn (betalings)verplichtingen met betrekking tot dat 
product (hoofdsom, rente, incassokosten etc.) heeft voldaan. 
13.2  
Producten die aan koper zijn verkocht en geleverd en waar op basis van deze algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud op rust, welke 
producten niet zijn bedoeld om door koper bedrijfsmatig te worden doorverkocht, kunnen slechts door koper worden vervreemd indien verkoper 
daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.   
13.3  
Is koper op basis van deze algemene voorwaarden of op basis van de wet in verzuim met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen, dan verbindt 
koper zich hierbij om, zodra verkoper zijn voorbehouden eigendom inroept, terstond tot teruglevering aan verkoper over te gaan op door verkoper te 
bepalen voorwaarden.  
13.4  
De door of vanwege verkoper verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke worden nimmer eigendom 
van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
13.5  
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot, zonder uitputtend te willen zijn, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, 
modellen en dergelijke die gebruikt zijn of worden bij het uitvoeren van de overeenkomst en die niet aan koper toebehoren, dienen te worden 
geëerbiedigd door koper.  
 
Artikel 14 Aansprakelijkheid 
14.1  
Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in de door verkoper geleverde producten en door verkoper verrichte 
werkzaamheden, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of diens werknemers.  
14.2  
Verkoper is niet aansprakelijk op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor gevolgschade die koper of een derde door (gebruik van) de 
producten mocht lijden, hieronder mede begrepen, maar niet beperkt tot winstverlies, bedrijfsschade, milieuschade, immateriële schade en indirecte 
schade. 
14.3  
Indien verkoper om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal die schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan 
de factuurwaarde betreffende de gebrekkige producten waardoor de schade is veroorzaakt.  
 
Artikel 15 Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
15.1  
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering van overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en de uitleg daarvan is met uitsluiting van 
enig ander recht Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. 
15.2  
Alle geschillen, zowel van feitelijke als juridische aard, naar aanleiding van enige overeenkomst tussen koper en verkoper of naar aanleiding van deze 
algemene voorwaarden en de uitleg en de uitvoering daarvan, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de Rechtbank te 
Rotterdam. 
 
Artikel 16 Onverbindendheid  
16.1  
Indien enige bepaling van een overeenkomst of van deze algemene voorwaarden onverbindend mocht blijken, dient in de plaats van die bepaling te 
worden gelezen de meest daarmee vergelijkbare bepaling die wel verbindend is en die in overeenstemming is met de strekking en het doel van deze 
overeenkomst.  
16.2  
De overige bepalingen van deze overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden blijven, indien het in het vorige lid bedoelde geval zich voordoet, 
onverminderd van kracht. 

 


