Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Speck Pompen Nederland B.V. te Zevenaar

Artikel 1: Geldigheid
1.1

1.2
1.3
1.4

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Speck Pompen Nederland B.V. te Zevenaar,
hierna te noemen ‘Speck’ en haar afnemers, hierna te noemen ‘afnemer’. Deze bepalingen vormen een integrerend onderdeel van alle aanbiedingen en overeenkomsten.
Standaard voorwaarden van afnemer worden door Speck uitdrukkelijk afgewezen.
Afwijkingen van enige bepaling van deze voorwaarden dienen schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
De ongeldigheid van één of meerdere artikelen of onderdelen daarvan beïnvloeden niet de geldigheid van de overige
artikelen of onderdelen.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Beschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, afmetingen, maten, kleuren en gewichten in alle aanbiedingen, catalogi en
folders, gelden, tenzij anders vermeld, slechts bij benadering en zijn voor Speck niet bindend.
De door Speck gegeven adviezen en verstrekte gegevens over de samenstelling van de geleverde of te leveren zaken
ontheffen de afnemer nimmer van de plicht zelf de geschiktheid van de zaken voor het beoogde doel te onderzoeken.
Bij een samengestelde prijsopgave kan afnemer Speck niet verplichten een gedeelte te leveren tegen een prijs, welke een
overeenkomstig deel van het geheel vormt.
Aanbiedingen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en ontwerpen zijn en blijven eigendom van Speck, ook
al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Zonder toestemming van Speck mogen deze niet worden gekopieerd, aan
derden vertoond, dan wel doorgegeven, bekend gemaakt of gebruikt.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1
3.2

De overeenkomst is bindend wanneer Speck de ontvangen opdracht schriftelijk geaccepteerd heeft dan wel met de uitvoering begonnen is.
Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijzigingen of annuleringen van de overeenkomst, binden
Speck niet wanneer deze niet schriftelijk bevestigd zijn.

Artikel 4: Prijzen / Reparatietarieven
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

De overeengekomen prijzen zijn excl. BTW en gelden, tenzij anders bepaald, af magazijn Speck. Overige belastingen,
invoerrechten, vrachtkosten, transportverzekering en door de afnemer verlangde extra verpakking (b.v. zeewaardig) worden doorberekend.
Prijzen zijn bindend voor de duur van de overeenkomst en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Indien na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene prijsstijgingen ontstaan als gevolg van verhoging van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, valutakoersen, materiaalkosten, vrachttarieven enz. kunnen deze door Speck worden doorberekend.
Orders met een waarde lager dan € 50,- exclusief omzetbelasting worden netto zonder enige korting berekend, waarbij
€ 22,00 voor behandelings- en verzendkosten in rekening wordt gebracht.
Indien en voor zover reparaties niet onder garantie vallen gelden de navolgende tarieven:
- beoordeling van de reparatie en prijsopgave: 10% van de bruto nieuwprijs van de goederen, met een minimum van
€ 75,00
- indien de reparatieopdracht wordt verstrekt dan wel een vervangend artikel wordt besteld vervallen bovenstaande
kosten
- spoedreparaties buiten de normale bedrijfsuren 50% boven het normale uurtarief
- indien de reparatie ten huize van de afnemer moet worden uitgevoerd berekent Speck buiten het verhoogde reparatie
uurtarief eveneens door de reisuren tegen werkplaatstarief
- de kosten voor afvoeren en vernietigen van door de afnemer niet teruggenomen onderdelen, welke vervangen zijn,
worden door Speck doorberekend
De afnemer dient de voor reparatie bestemde goederen aan te leveren in ‘schone staat’ en vrij van gebruiksresten en
aansluitstukken.
Reparaties worden door Speck uitsluitend uitgevoerd tegen contante betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5: Levering / Teruggave
5.1
5.2

5.3

Onder levering / teruggave wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de verkochte goederen
moeten worden geleverd en gerepareerde goederen moeten worden teruggegeven.
De tijd voor levering gaat in, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Speck en de betaling, voor zover deze bij de opdracht dient te geschieden,
door Speck is ontvangen.
De tijd voor afgifte is vastgesteld in de verwachting, dat de omstandigheden, waaronder opdrachten door Speck kunnen
worden uitgevoerd, dezelfde blijven als ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en de benodigde materialen tijdig
worden geleverd. Indien vertraging ontstaat, doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de benodigde materialen hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan Speck zijn geleverd, wordt de tijd van afgifte stilzwijgend verlengd met de
tijdsduur van de vertraging.

5.4
5.5
5.6

5.7

5.8

De tijd voor levering / afgifte wordt eveneens verlengd met de tijd gedurende het welk afnemer enig aan Speck verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.
De niet binnen de afgesproken termijn uitgevoerde reparatie kan voor afnemer geen reden zijn de gerepareerde goederen
te wijzigen.
Overschrijding van de levertijd, veroorzaakt door overmacht, geeft geen der partijen recht op schadevergoeding noch op
het niet nakomen van enige uit deze of uit een andere met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende
verplichting, noch op het ontbinden der overeenkomst.
Onder overmacht wordt verstaan alle buiten de wil van een der partijen ontstane omstandigheden, welke redelijkerwijs de
nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken zoals vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, transportmogelijkheden, brand, werkstaking, uitsluiting, oproer enz.
Bij bestelling op afroep verplicht de afnemer zich binnen de overeengekomen termijn daadwerkelijk af te roepen en af te
nemen. Indien de afnemer aan deze verplichting niet voldoet is Speck gerechtigd de betreffende goederen te factureren,
en voor rekening en risico van de afnemer op te slaan.

Artikel 6: Garantie en klachten
6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8

Behoudens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel geeft Speck de navolgende garantie:
A.
Voor nieuwe goederen, met uitzondering van onderwaterpompen en electromotoren, gedurende een termijn van 12
maanden of zoveel langer als de fabrikant de goede werking van het produkt garandeert, te rekenen vanaf het moment van levering.
B.
Voor nieuwe onderwaterpompen gedurende een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf het moment van levering.
C. Voor nieuwe elektromotoren gelijk aan de garantietermijn van de fabrikant, te rekenen vanaf het moment van levering.
D. Voor gerepareerde goederen, met uitzondering van electromotoren, gedurende 1 maand, te rekenen vanaf het moment van afgifte.
E.
De garantie betreft de vervanging van defecte onderdelen en het werkloon van Speck. Het werkloon van derden valt
evenwel niet onder deze garantie tenzij de kosten door anderen dan Speck worden gedragen.
Speck zal niet gehouden zijn garantie te verlenen c.q. gestand te doen:
A.
Indien hij te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een hem door de afnemer voorgeschreven
keuze van materiaal en/of werkwijze.
B.
Indien door anderen dan Speck of diens personeel, werkzaamheden aan de goederen zijn of worden verricht.
C. Indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de
zijde van afnemer of diens personeel dan wel anderen in opdracht van afnemer.
D. Indien de goederen niet worden gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming.
E.
Indien afnemer niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de of een daarmee samenhangende overeenkomst.
F.
Indien de gebreken aan de goederen het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of gebreken die door afnemer ter beschikking zijn gesteld.
Het voldoen aan de garantieverplichtingen en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of tot
vergoeding van kosten en schade, mede uit hoofde van later aan de dag getreden gebreken, uit.
Indien Speck ter voldoening aan zijn garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen
eigendom van Speck.
Indien door afnemer is bedongen dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde
fabrikanten of leveranciers, zal Speck niet gehouden zijn tot verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn
dan de fabrikant of leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens hem, Speck, te aanvaarden.
Reclames ter zake van gebreken van gerepareerde goederen moeten schriftelijk bij Speck worden ingediend en wel binnen 8 dagen nadat deze goederen aan afnemer zijn geleverd.
Gebreken in een gedeelte van de geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring of weigering van het geheel.
Niet door Speck erkende claims ter zake van garantie kunnen door afnemer nimmer verrekend worden met hetgeen
Speck te vorderen heeft uit hoofde van geleverde goederen.

Artikel 7: Retourzendingen
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Zonder voorafgaand overleg met en toestemming van Speck worden retourzendingen niet geaccepteerd.
Speciaal voor afnemer bestelde dan wel vervaardigde goederen kunnen nimmer geretourneerd worden.
Bij creditering van geretourneerde goederen brengt Speck, tenzij anders overeengekomen, 20% van de faktuurwaarde in
mindering wegens administratie- en magazijnkosten.
Retourzenden van goederen dient, tenzij anders overeengekomen, franko te geschieden.
Emballage kan alleen geretourneerd worden indien dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld.
Een verzoek om retourzending van goederen wordt door Speck alleen in behandeling genomen als dit binnen 8 dagen na
levering plaatsvindt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1

8.2

Behalve tot nakoming van zijn garantieverplichting overeenkomstig artikel 6 zal Speck, voor gebreken aan of met betrekking tot geleverde goederen en/of verrichte reparaties, niet verder aansprakelijk zijn jegens afnemer dan tot ten hoogste
het bedrag gelijk aan de waarde van de geleverde goederen. Elke vordering van afnemer wegens bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten.
Afnemer dient Speck te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derde(n)
ten laste van Speck mochten maken.

Artikel 9: Betalingen
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na levering/afgifte.
Betaling dient te geschieden ten kantore van Speck of op een door deze aan te wijzen rekening, zonder enige aftrek of
schuldvergelijking.
Bij overschrijding van de onder 9.1 voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn kan Speck een
vertragingsrente in rekening brengen van 1% per maand of gedeelte van een maand.
Alle kosten vallende op inning van enig door afnemer volgens deze voorwaarden aan Speck verschuldigd bedrag zijn voor
rekening van afnemer.
Indien afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichtingen voldoet dan wel als Speck op grond van
verkregen informatie het vermoeden heeft dat afnemer zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen kan Speck de levering opschorten, dan wel vooruitbetaling verlangen of onder rembours leveren. In dit geval zullen de rembourskosten
doorberekend worden.
De niet vervallen bedragen zijn direct geheel opeisbaar indien:
- de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard
- op de afnemer de WSNP van toepassing wordt verklaard
- beslag op vermogensbestanddelen van afnemer wordt gelegd
- het bedrijf van afnemer in liquidatie treedt, wordt ontbonden, dan wel door derden wordt overgenomen
- de afnemer surséance van betaling aanvraagt
- de afnemer (indien deze een natuurlijk persoon is) onder curatele wordt gesteld, tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld
of overlijdt.

Artikel 10: Risicoaansprakelijkheid en eigendomsvoorbehoud
10.1 Zodra goederen zijn geleverd ‘af magazijn’ draagt de afnemer aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden van welke
aard ook, die kunnen overkomen aan deze goederen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging,
zulks onverminderd de bevoegdheid van afnemer om aan te tonen dat een en ander het gevolg is van nalatigheid aan de
zijde van Speck.
10.2 Zolang afnemer niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Speck, uit hoofde van welke
overeenkomst ook, blijven de goederen eigendom van Speck.
10.3 Indien afnemer zijn verplichtingen jegens Speck als bedoeld in lid 2 niet nakomt alsmede ingeval van surséance van
betaling, faillissement, toepassing van de WSNP, liquidatie, ontbinding of verkoop van het bedrijf van afnemer, is Speck
gerechtigd de geleverde goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen zonder enige ingebrekestelling terug te nemen.
Afnemer dient Speck in de gelegenheid te stellen de plaats te betreden waar de goederen zich bevinden en deze mee te
nemen.
10.4 Het is afnemer niet toegestaan de goederen, die onder het eigendomsvoorbehoud van Speck vallen, anders te gebruiken
dan in het kader van haar normale bedrijfsuitvoering.

Artikel 11: Ontbinding en opschorting
11.1 Ingeval van faillissement, toepassing van de WSNP, surséance van betaling van afnemer of bij stillegging of liquidatie van
diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Speck gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden te zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

Artikel 12: Geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is, met uitsluiting van
internationale verdragen, uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen
afnemer en Speck mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
verklaard, of de overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, dan wel door de bevoegde kantonrechter.

General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment of Speck Pompen Nederland B.V. in
Zevenaar, the Netherlands
Article 1: Validity
1.1

1.2
1.3
1.4

These General Terms and Conditions apply to all transactions between Speck Pompen Nederland B.V. in Zevenaar,
hereinafter referred to as ‘Speck’, and its customers, hereinafter referred to as ‘the Customer’. These conditions shall be
an integrated part of all quotations and agreements.
Any standard terms furnished by the Customer are rejected explicitly by Speck.
Any deviations from any of these terms and conditions shall be agreed between the parties in writing.
The invalidity of any of these articles or parts thereof shall not affect the validity of the other articles or parts thereof.

Article 2: Quotations
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

All quotations are without any obligation, unless explicitly otherwise agreed.
All descriptions, pictures, drawings, measurements, sizes, colours and weights in all quotations, catalogues and pamphlets shall be by approximation only, unless stated otherwise, and shall not be binding upon Speck.
Any advice and information given by Speck about the composition of the goods delivered or to be delivered shall never
release the Customer from the obligation to examine for itself the fitness of the goods for their intended purpose.
In case of a compound quotation, the Customer will not be entitled to oblige Speck to make a partial delivery at a price,
which stands for a corresponding part of the whole supply.
Any quotations, drawings, calculations, descriptions, models and designs are and will remain Speck’s property, even if the
Customer has been charged for these. They shall not be copied, shown to third parties or forwarded, disclosed or used
without Speck’s permission.

Article 3: Agreements
3.1
3.2

The agreement shall be binding as soon as Speck has accepted the order placed in writing or has started to carry it out.
Any verbal agreements, even if they are related to changes in or cancellations of the agreement, shall not be binding upon
Speck if not confirmed in writing.

Article 4: Prices / Repair rates
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

The agreed prices are exclusive of VAT and, unless stated otherwise, shall be ex Speck warehouse. Any other taxes,
import duties, freight costs, transport insurance and any extra packing required by the Customer (e.g. seaproof) shall be
charged on.
Prices shall be binding while the agreement is effective and do not automatically apply to repeat orders.
Speck shall be entitled to charge on any unforeseen price increases occurring after the agreement is entered into as a
result of increases in wages, social security contributions, sales tax, exchange rates, material costs, freight rates, etc.
Orders with a value of less than € 50 exclusive of VAT will be charged net without any discount, subject to a charge of
€ 22 for handling and forwarding costs.
If and insofar as repairs are not covered by any guarantee, the following rates shall apply:
- assessment of repairs and quotation: 10% of the gross original price of the goods, with a minimum of € 75;
- if the order to repair is placed or a replacement product is ordered, the costs mentioned above will be cancelled;
- rush repairs after normal business hours shall be charged at 50% on top of the normal hourly rates;
- for repairs on the Customer’s premises, Speck will charge not only the increased hourly repair rate, but also charge on
the travelling hours at workshop rates;
- Speck will charge on the costs of removal and destruction of parts which have been replaced but not taken back by the
Customer.
The Customer must supply the goods to be repaired in a ‘clean condition’ and free from residues of use and connecting
pieces.

Article 5: Delivery / Return
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

Delivery / return shall be understood to mean the period set down in the agreement within which the goods sold must be
delivered and goods repaired must be returned.
The period for delivery will commence as soon as the agreement has been formed, all information required for the execution of the order are in Speck’s possession and the payment, insofar as it must be made with the placement of the order,
has been received by Speck.
The time of delivery has been set on the assumption that the circumstances under which orders may be executed by
Speck will remain the same as at the time of entry into the agreement and the necessary materials will be supplied on
time. If delays are caused due to a change in the circumstances mentioned above or the necessary materials are not delivered to Speck on time, despite having been ordered on time, the time of delivery will be tacitly extended by the period of
time taken up by the delay.
The period of delivery will also be extended by the period during which the Customer has left any amount payable to
Speck unpaid after this has become claimable.
The Customer shall not be entitled to refuse goods repaired if they are not repaired within the agreed time-limit.
Failure to meet the deadline due to force majeure shall not entitle either of the parties to damages or non-fulfilment of any
obligation arising from this order or another agreement related to the order, nor to cancelling the agreement.

5.7

5.8

Force majeure shall be understood to mean all circumstances arising beyond the control of the parties, which render the
performance of the agreement impossible in reasonableness, such as delayed delivery of materials ordered on time,
transport possibilities, fire, strike, lock-out, riot, etc.
In case of delivery on call, the Customer undertakes to actually call and take delivery within the agreed time-limit. Should
the Customer fail to meet this obligation, Speck will be entitled to invoice the goods concerned and store these at the Customer’s expense and risk.

Article 6: Guarantee and Complaints
6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8

Subject to the conditions of the paragraphs below, Speck will give the following guarantee:
A. For new goods, with the exception of submersible pumps and electromotors, during a period of 12 months or as
much longer as the manufacturer will guarantee the proper working of the product, counting from the date of delivery.
B. For new submersible pumps, during a period of 6 months, counting from the date of delivery.
C. For new electromotors, equal to the manufacturer’s period of guarantee, counting from the date of delivery.
D. For goods repaired, with the exception of electromotors, during 1 month, counting from the date of delivery.
E. The guarantee refers to the replacement of defective parts and Speck’s labour. Labour costs of third parties are not
included in this guarantee, unless the costs are borne by parties other than Speck.
Speck will not be obliged to give and/or give effect to its guarantee:
A. If it announces that it cannot agree to the choice of materials and/or working method prescribed by the Customer.
B. If work is done on the goods by parties other than Speck or its staff members.
C. If defects in the goods are the result of normal wear and tear, improper use or negligence on the part of the Customer or its staff or other parties under the Customer’s authority.
D. If the goods are not used in compliance with their agreed purpose.
E. If the Customer fails to comply or comply fully with any obligation arising from the order or any relating agreement
F. If defects in the goods are the result of inferiority of or defects in materials made available by the Customer.
The fulfilment of guarantee obligations and the expiration of the guarantee period shall exclude all claims for repairs or
compensation of costs and damage, also on account of defects becoming apparent later.
Should Speck replace parts in order to fulfil its guarantee obligation, the parts replaced shall become Speck’s property.
If the Customer has stipulated that certain materials or parts will be supplied by manufacturers or suppliers mentioned by
name, Speck shall not be obliged to accept any further responsibility or longer period of guarantee than that which the
manufacturer or supplier of these parts or materials is prepared to accept vis-à-vis Speck.
Any complaints concerning defects in goods repaired shall be submitted to Speck in writing and such within 8 days from
the goods having been delivered to the Customer.
Defects in a part of the goods delivered shall not give the right to reject or refuse the delivery in its entirety.
The Customer shall under no circumstances be permitted to set off any claims for guarantees not acknowledged by Speck
against that which is payable to Speck on account of goods delivered.

Article 7: Return shipments
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Return shipments will not be accepted without prior consultation with Speck and Speck’s permission.
Goods ordered and/or manufactured specifically for the Customer shall not be returned under any circumstances.
If goods returned are credited, Speck will deduct, unless otherwise agreed, 20% of the amount of the invoice due to accounting and warehouse charges.
Unless otherwise agreed, goods shall be returned carriage paid.
Packaging shall only be returned if this is explicitly mentioned in the agreement.
Speck will only deal with a request for the return of goods if submitted within 8 days from delivery.

Article 8: Liability
8.1

8.2

Apart from fulfilling its guarantee obligations in accordance with article 6, Speck shall not be liable vis-à-vis the Customer
for defects in or related to the goods delivered and/or repairs carried out beyond a maximum of the amount equal to the
value of the goods delivered. Claims brought by the Customer due to consequential or any other indirect damage shall be
excluded.
The Customer shall indemnify Speck against any claims for damages brought by third parties at Speck’s expense.

Article 9: Payments
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6

Unless explicitly otherwise agreed, payment shall be made within 30 days from delivery.
Payment shall be made at Speck’s offices or into an account designated by it, without any deduction or set-off.
If the payment time-limit set down under 9.1 and/or agreed separately is not met, Speck will be entitled to charge interest
for late payment of 1% per month or a part thereof.
The Customer shall pay all costs of collection of any amount due to Speck by the Customer under these terms and conditions.
Should the Customer fail to meet its payment obligations or to do so on time or properly and/or if Speck suspects based
on information obtained that the Customer will fail to fulfil its payment obligations, Speck may either postpone delivery or
demand prepayment or sell against cash on delivery. Cash on delivery charges shall be passed on.
Any amounts not payable yet shall be immediately claimable in their entirety, if:
- the Customer is declared bankrupt;
- the WSNP [Dutch legal debt restructuring scheme] is declared applicable to the Customer;
- the Customer’s assets are attached;
- the Customer’s business is liquidated, dissolved or taken over by third parties;
- the Customer has applied for a moratorium;

- the Customer (if a natural person) is placed under legal control, sentenced to imprisonment or has deceased.

Article 10: Risk Liability and Reservation of Title
10.1 As soon as the goods are delivered ‘ex warehouse’, the Customer shall be liable for all risks and damage of any nature
whatsoever, to which these goods may be exposed, such as larceny, fire, water damage, molestation or defacement, such
without prejudice to the Customer’s rights to prove that this was caused by negligence on Speck’s part.
10.2 As long as the Customer has not met all its payment obligations vis-à-vis Speck in full, under any agreement whatsoever,
the goods shall remain Speck’s property.
10.3 Should the Customer fail to fulfil its obligations vis-à-vis Speck such as referred to in paragraph 2 and in the event of the
Customer’s moratorium, bankruptcy, placement under the WSNP [Dutch legal debt restructuring scheme], liquidation, dissolution or sale of its business, Speck will be entitled to take the goods delivered back, which are subject to its reservation
of title, without any notice of default. The Customer will be obliged to grant Speck access to the place at which the goods
are stored in order to take these back.
10.4 The Customer shall not be permitted to use the goods which are subject to Speck’s reservation of title in any manner
other than within the framework of its normal conduct of business.

Article 11: Dissolution and Suspension
11.1 In case of the Customer’s bankruptcy, placement under the WSNP, moratorium or in case its business is discontinued or
liquidated, it will be considered to be legally in default and Speck shall be entitled, without notice of default or taking the
matter to court, to cancel the agreement in whole or in part, without being obliged to pay damages or give effect to guarantees and without prejudice to any of its other rights.

Article 12: Disputes
12.1 All agreements to which these terms and conditions apply, whether in whole or in part, shall be subject exclusively to
Dutch law, to the exclusion of any international conventions.
12.2 All disputes, including those regarded as such by only one of the parties, which may arise between the Customer and
Speck as a result of the agreement to which these terms and conditions apply, or any agreement which may have resulted
therefrom, shall be settled exclusively by the District Court in Arnhem, or by the competent subdistrict court.

Article 13: TERMS AND CONDITIONS OF REPAIRS

Article 13.1: Receipt of goods to be repaired
1.1
1.2
1.3
1.4

Only those goods shall be accepted which have been cleaned by the Customer, are free from medium and offered carriage paid.
All non-factory-made connecting pieces (e.g. couplings, reducers, pipe sections, etc.) must be removed. If these cannot
be taken off, Speck will not give a guarantee for its repairs.
Speck reserves the right to refuse the repair of goods supplied whilst incomplete. Goods supplied incomplete shall also be
subject to the condition of 1.2.
The request for repairs of Speck products must be accompanied by the following information in writing:
- product type number
- product serial number
- reason for the repair
- the liquid to be pumped
- with guarantee claims: the number and date of the invoice for the supply.

Article 13.2: Repair work reports
2.1

2.2

2.3

After the goods are inspected, a repair work report will be drafted and sent to the Customer. This report will specify:
- the parts to be replaced
- the work to be carried out
- an indication of the time required for the repair
- the repair costs.
If the repairs amount to 60% or more of the replacement value of the product, a new item will be quoted.
The Customer will be obliged to reply within 14 days in writing whether or not it agrees with the repair work report. This
may be done by returning the signed duplicate report. If the Customer does not agree with the repair work report, any
dismantled goods may be returned against cash on delivery to the Customer. Freight and inspection costs will be charged.
The inspection costs will amount to 10% of the gross original price of the goods, with a minimum of € 75, unless otherwise
agreed. These inspection costs will not be charged to the Customer if:
- the repairs are carried out within the scope of the guarantee clauses;
- the Customer issues a repair order in writing;
- a replacement item is purchased, because repairs are unremunerative;
- it concerns conversion orders.

Article 13.3: Delivery of goods repaired

3.1
3.2

The Customer shall not be entitled to refuse the goods repaired if they are not repaired within the agreed time-limit.
Speck will give 1 month’s guarantee for goods repaired, with the exception of electromotors, unless otherwise agreed,
counting from the date of delivery.

Article 13.4: Payment of repairs
4.1

.

If the repairs are to be carried out on the Customer’s premises, Speck will invoice, apart from its usual hourly repair rates,
the travelling time and mileage concerned. Rush repairs after normal business hours shall be charged at 50% above the
normal hourly rates. Speck will charge on the costs of removal and destruction of goods not taken back by the Customer
and/or parts replaced.

Artikel 13: REPARATIEVOORWAARDEN

Artikel 13.1: Ontvangst van de te repareren goederen
1.1
1.2

1.3
1.4

Alleen die goederen worden geaccepteerd, die door de afnemer gereinigd zijn en mediumvrij en franko worden aangeboden.
Alle niet fabrieksmatig aangebrachte aansluitstukken (zoals koppelingen, verloopstukken, leidingsdelen enz.) dienen
verwijderd te zijn. Indien deze niet gedemonteerd kunnen worden, wordt door Speck geen garantie op de reparatie verleend.
Speck behoudt zich het recht voor reparatie van inkompleet aangeleverde goederen te weigeren. Tevens geldt voor inkompleet aangeleverde goederen het vermelde onder 1.2.
Bij het verzoek tot reparatie van Speck-producten dienen de volgende gegevens schriftelijk te worden overgelegd:
- typenummer van het produkt
- serienummer van het produkt
- reden voor reparatie
- de te verpompen vloeistof
- bij garantieclaims: het nummer en de datum van de leveringsfaktuur.

Artikel 13.2: Rapportage reparatiewerkzaamheden
2.1

2.2

2.3

Nadat de goederen zijn geïnspecteerd wordt een reparatierapport opgesteld en aan de afnemer toegezonden. Dit rapport
vermeldt:
- de te vervangen onderdelen
- de uit te voeren werkzaamheden
- een indicatie van de reparatietijd
- de reparatieprijs.
Indien de reparatie 60% of meer van de nieuwwaarde van het produkt bedraagt wordt een aanbieding gedaan voor een
nieuw exemplaar.
De afnemer dient binnen 14 dagen schriftelijk te laten weten of hij wel of niet akkoord gaat met het reparatierapport. Dit
kan door retournering van het ondertekende duplikaat-rapport. Indien afnemer niet akkoord gaat met het reparatierapport
kunnen gedemonteerde goederen onder rembours worden geretourneerd aan afnemer. Dit geschiedt tegen berekening
van de vrachtkosten en inspektiekosten.
De inspectiekosten bedragen 10% van de bruto nieuwprijs van de goederen, met een minimum van € 75,00, tenzij anders
is overeengekomen. Deze inspectiekosten worden niet aan de afnemer berekend indien:
- de reparatie wordt uitgevoerd binnen de garantieclausules
- de afnemer een schriftelijke reparatieopdracht verstrekt
- een vervangend exemplaar gekocht wordt omdat reparatie onrendabel is
- het ombouwopdrachten betreft.

Artikel 13.3: Afgifte gerepareerde goederen
3.1
3.2

Een niet binnen de afgesproken termijn uitgevoerde reparatie kan voor afnemer geen reden zijn de gerepareerde goederen te weigeren.
Voor gerepareerde goederen, met uitzondering van electromotoren, verleent Speck 1 maand garantie, tenzij anders is
overeengekomen, te rekenen vanaf het moment van afgifte.

Artikel 13.4: Betaling van de reparatie
4.1

Indien de reparatie ten huize van de afnemer moet worden uitgevoerd, berekent Speck buiten het normale reparatieuurtarief eveneens de reisuren en de gereden kilometers.
Bij spoedreparaties buiten de normale bedrijfsuren wordt 50% boven het normale uurtarief berekend.
De kosten voor afvoeren en vernietigen van de door opdrachtgever niet teruggenomen goederen en/of vervangen onderdelen worden door Speck doorberekend.

Inkoopvoorwaarden Speck Pompen Nederland B.V. te Zevenaar

Artikel 1: Definities.
1.1

In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
Opdrachtgever: Speck Pompen Nederland B.V., gebruiker van deze inkoopvoorwaarden;
Leverancier: de wederpartij van opdrachtgever;
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en leverancier betreffende de levering van
zaken;
Levering: het een of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van opdrachtgever en de
eventuele installatie/montage ervan;
Partijen: opdrachtgever en leverancier.

Artikel 2: Toepasselijkheid.
2.1

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot
levering van zaken door leverancier aan opdrachtgever, waarbij de algemene voorwaarden van leverancier
uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

2.2

In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen condities boven deze inkoopvoorwaarden.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1
3.2

3.3

Overeenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.
De overeenkomsten zullen door opdrachtgever na uitvoering beoordeeld worden op:
- het nakomen van de overeengekomen levertijd
- het leveren van de bestelde hoeveelheid
- het leveren volgens overeengekomen specificaties
- de deugdelijkheid van de verpakking van de goederen
- de etikettering van de goederen
- de documentatie behorende bij de levering
De leverancier zal één maal per jaar van de beoordeling een schriftelijk verslag ontvangen.
De opdrachtgever is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering geheel of gedeeltelijk, al dan niet
tijdelijk, wordt verminderd of bemoeilijkt door buiten zijn invloedssfeer gelegen omstandigheden, zoals
overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, bedrijfs-, arbeidsstoornis en stakingen en kan op basis hiervan de
overeenkomst beëindigen zonder tot enige vergoeding verplicht te zijn.

Artikel4: Wijzigingen
4.1
4.2

Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.
Indien een wijziging naar het oordeel van leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het
tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, opdrachtgever hieromtrent zo spoedig
mogelijk, uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren.
Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van opdrachtgever onredelijk zijn, zullen partijen
hierover in overleg treden.

Artikel 5: Prijs en prijsherziening.
5.1
5.2

De prijzen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van
leverancier. De levering van de goederen dient franco op het afleveradres te geschieden.
De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden,
alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

Artikel 6: Facturering en betaling.
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal, tenzij anders overeengekomen, plaatsvinden binnen 30 dagen met 2%
korting of binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring van de zaken en de eventuele
installatie/montage daarvan door opdrachtgever.
Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de zaken en de eventuele
installatie/montage daarvan constateert.
Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, die leverancier is
verschuldigd aan opdrachtgever.
Betaling door opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
Facturering moet in enkelvoud, namelijk één origineel, en voorzien zijn van order- of referentienummer van Speck
Pompen Nederland B.V.

Artikel 7: Tijdstip van levering.
7.1
7.2

Het overeengekomen tijdstip van levering is van wezenlijke betekenis.
Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan opdrachtgever. Dit laat
onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen.

Artikel 8: Levering.
8.1
8.2
8.3

Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, volgens de geldende Incoterm
DDU (Delivered Duty Paid).
Opdrachtgever heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de zaken deugdelijk verpakt,
afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.
Op de levering zijn de Voorschriften bij aflevering aan Speck Pompen Nederland B.V. van toepassing.

Artikel 9: Tekortkoming.
9.1
9.2

9.3

9.4
9.5

Als de leverancier niet op het overeengekomen tijdstip de goederen aflevert bij opdrachtgever, is de leverancier
zonder ingebrekestelling in verzuim.
Bij te late levering is de leverancier aansprakelijk voor de gevolgschade die Speck Pompen Nederland B.V. in
rekening gebracht kan krijgen van de afnemer, als Speck Pompen Nederland B.V. als gevolg daarvan te laat haar
zaken aflevert.
Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een tekortkoming, is
opdrachtgever gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag vanaf de dag van het
verzuim, met een maximum van 100% van het door opdrachtgever in verband met de levering te betalen bedrag.
De wettelijke rente over bedragen die opdrachtgever heeft vooruitbetaald zal worden verrekend met te betalen
facturen over de periode van het verzuim.
Indien leverancier stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en opdrachtgever deze
stelling aanvaardt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen
partijen geen schade bij elkaar in rekening brengen.

Artikel 10: Garantie.
10.1
10.2

10.3

Leverancier garandeert dat de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is
overeengekomen.
Leverancier garandeert dat de zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer
alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en
instructieboeken die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door opdrachtgever schriftelijk aangegeven doel,
worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.
Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere
kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

Artikel 11: Intellectuele en industriële eigendomsrechten.
11.1

11.2

Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door opdrachtgever van de geleverde zaken. Hij vrijwaart
opdrachtgever tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en
industriële eigendomsrechten.
Leverancier is gerechtigd de informatie welke versterkt is door opdrachtgever, te gebruiken, echter uitsluitend in
verband met de overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van opdrachtgever.

Artikel 12: Documentatie.
12.1
12.2

Leverancier is verplicht bijbehorende documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering ter beschikking
te stellen aan opdrachtgever.
Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor
eigen gebruik.

Artikel 13: Aansprakelijkheid.
13.1
13.2
13.3

Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de uitvoering van de verplichtingen die
voortvloeien uit de overeenkomst.
Leverancier vrijwaart opdrachtgever tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband
staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
Opdrachtgever" heeft het recht van leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van de risico's.
Leverancier heeft op eerste verzoek van opdrachtgever de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

Artikel 14: Risico- en eigendomsovergang.
14.1
14.2

14.3

14.4

De eigendom van de zaken gaat over op opdrachtgever nadat deze zijn geleverd en zonodig gemonteerd
respectievelijk geïnstalleerd.
In geval opdrachtgever aan leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen,
specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze
eigendom van opdrachtgever. Leverancier zal deze afgescheiden bewaren van voorwerpen welke toebehoren aan
hemzelf of aan derden. Leverancier zal ze merken als eigendom van opdrachtgever.
Op het moment dat materialen zoals grondstoffen, hulpstoffen en software van opdrachtgever zijn verwerkt in zaken
van leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan opdrachtgever toebehoord. Dit geldt
onverminderd artikel 14.4
Het risico van de zaken gaat over op opdrachtgever op het moment dat de levering en vervolgens de goedkeuring van
de zaken overeenkomstig artikel 16 van deze inkoopvoorwaarden hebben plaatsgevonden.

Artikel 15: Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking.
15.1
15.2

Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie
geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijk toestemming van opdrachtgever.
Bij overtreding van het in het voorgaande lid gestelde is leverancier een direct opeisbare boete aan opdrachtgever
verschuldigd van 50.000 Euro voor iedere overtreding, onverminderd het recht van de opdrachtgever om de
werkelijke schade bij de leverancier te claimen.

Artikel 16: Keuring.
16.1
16.2
16.3

16.4

16.5

Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering te
(doen) keuren.
Op eerste verzoek zal leverancier toegang verschaffen aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger tot de plaats
van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.
Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan
plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende
kosten voor rekening van leverancier.
Ingeval van afkeuring van de geleverde zaken, zal leverancier binnen 5 werkdagen zorgdragen voor herstel of
vervanging van de geleverde zaken. Indien leverancier niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel
gestelde termijn, is opdrachtgever gerechtigd de benodigde zaken van een derde af te nemen voor rekening en risico
van leverancier.
Indien leverancier niet binnen 14 dagen de afgekeurde geleverde zaken terughaalt, heeft opdrachtgever het recht de
zaken aan leverancier voor diens rekening te retourneren.

Artikel 17: Verpakking.
17.1
17.2

17.3

Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van leverancier aan
deze te retourneren.
Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van
leverancier. Indien op verzoek van leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor
risico en rekening van leverancier.
Op de verpakking van de goederen dient etikettering aanwezig te zijn waarop vermeld staat: '.
- Merknaam / fabrikant / Afzender
- Artikelomschrijving / ordernummer van Speck Pompen Nederland B.V.
- Indien het materiaal geclassificeerd wordt als "gevaarlijke stof' dient op het etiket of op de verpakking het WMS
symbool aanwezig te zijn.

Artikel 18: Ontbinding.
18.1

18.2

18.3

In geval van tekortkoming door leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede in geval van zijn faillissement, surseance van betaling en in geval
van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken
bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van
het bedrijf van leverancier, heeft de opdrachtgever het recht om zonder verdere (schade-) vergoeding de
overeenkomst te ontbinden of op te zeggen.
Onverminderd alle andere rechten kan opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door
leverancier of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft
aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van opdrachtgever of aan een van zijn ondergeschikten of
vertegenwoordigers zonder de directie van Speck Pompen Nederland B.V. daarvan vooraf op de hoogte te stellen.
Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan leverancier.

Artikel 19: Orde, veiligheid en milieu.
Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en
milieuvoorschriften in acht te nemen.
Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van opdrachtgever
dienen te worden opgevolgd.
Artikel 20: Geschillen.
20.1
20.2

Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden
beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. .
Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank
te Arnhem, dan wel door de bevoegde kantonrechter.

Artikel 21: Toepasselijk recht.
21.1

Op de overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag worden, voor zover niet dwingend rechtelijk
geldend, uitgesloten.

Aanvullende voorwaarden inzake opdrachten en het aannemen van werk ten behoeve van de opdrachtgever.
Artikel 22: Aanvullende definities.
22.1

In deze aanvullende inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:
Materialen: zaken zoals vermeld in artikel 14b. die worden verwerkt in de tot stand te brengen stoffelijke objecten,
ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, met uitzondering van de te gebruiken equipement;
Equipement: alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, steigerwerk en onderdelen daarvan, gebruiksartikelen en
dergelijke, die leverancier gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, doch uitgezonderd de zaken die verwerkt
dienen te worden in de tot stand te brengen stoffelijke objecten.

Artikel 23: Toepasselijkheid.
23.1
23.2

23.3

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met
betrekking tot het uitvoeren van opdrachten en/of het aannemen van werk door leverancier.
Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de inkoopvoorwaarden van Speck Pompen Nederland B.V. op voren
bedoelde aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing, tenzij hiervan in de aanvullende
voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk of door de aard der artikelen wordt afgeweken.
Voor de toepassing van deze voorwaarden dient men onder personeel van leverancier mede te verstaan derden die
door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst(en) zijn betrokken.

Artikel 24: Personeel, equipment en materialen.
24.1
24.2

2.4.3

Door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan door opdrachtgever
gestelde bijzondere eisen en aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.
Indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel, is opdrachtgever
bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging, met
inachtneming van het bepaalde in lid 24.1 van dit artikel.
Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door leverancier bij uitvoering van de
overeenkomst te gebruiken materialen en equipement en tot identificatie van personeel dat door leverancier bij
uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

Artikel 25: Terrein en gebouwen van de opdrachtgever.
25.1

25.2

Leverancier dient zich, voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te
stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever waar de werkzaamheden
moeten worden verricht.
Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor
bedoeld, zijn voor rekening en risico van leverancier.

Artikel 26: Werkzaamheden op het terrein/in de gebouwen van de opdrachtgever.
26.1

26.2

26.3

Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de
gebouwen van opdrachtgever geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden
van opdrachtgever en derden.
Leverancier en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt
gemaakt, op de hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever geldende
voorschriften en reglementen, onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en zich dienovereenkomstig te
gedragen.
Een exemplaar van voornoemde voorschriften en reglementen wordt leverancier op zijn verzoek door opdrachtgever
ter beschikking gesteld.

Artikel 27: Betaling.
27.1

27.2

27.3

27.4

Opdrachtgever zal slechts betalen zodra het werk door leverancier naar genoegen van opdrachtgever is opgeleverd
en/of de opdracht naar genoegen door leverancier is uitgevoerd en nadat leverancier op eerste verzoek van
opdrachtgever heeft aangetoond dat deze het in het werk gestelde personeel en medewerkers het hun toekomende
heeft betaald.
Opdrachtgever heeft steeds het recht de door leverancier ter zake van de verrichte werkzaamheden verschuldigde
sociale premies, BTW en loonbelasting inclusief premies volksverzekering. Waarvoor opdrachtgever als eigenbouwer
ingevolge de Wet en Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan leverancier te betalen door
storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet en Ketenaansprakelijkheid.
Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is opdrachtgever te allen tijde bevoegd de in het vorige lid bedoelde
bedragen aan premies sociale verzekering, BTW en loonbelasting inclusief premies volksverzekering op de
aanneemsom in te houden en namens leverancier rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging respectievelijk de
ontvanger der belastingen te voldoen.
In de gevallen als bedoeld in de leden 27.2 en 27.3 van dit artikel, is opdrachtgever door betaling hiervan jegens
leverancier gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

Artikel 28: Verplichtingen van de leverancier.
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Leverancier is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot een goed resultaat
brengen van de werkzaamheden met inachtneming van de vigerende voorschriften inzake onder andere veiligheid en
milieu.
Het werk en/of de opdracht dien{t){en) goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst te worden
uitgevoerd.
Leverancier dient te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging waarbij hij is
ingeschreven en te beschikken over een vestigingsvergunning, voor zover deze vereist is. Op eerste verzoek van
opdrachtgever dient leverancier hem voornoemde bescheiden te tonen.
Leverancier dient op eerste verzoek van opdrachtgever aan deze een staat te overhandigen, bevattende de naam,
voorna(a)m{en), adres, woonplaats, geboortedatum en plaats, sofi-nummer en arbeidsvoorwaarden van alle
personeel, dat door leverancier in het werk is gesteld.
Leverancier dient op eerste verzoek van opdrachtgever aan deze de loonstaten dan wel de manurenverantwoording
van alle personeel, dat door leverancier in het werk is gesteld, ter inzage te verstrekken, volgens een door
opdrachtgever opgesteld model.
Leverancier dient al zijn verplichtingen jegens het door hem in het werk gestelde personeel strikt na te komen.
Leverancier dient te allen tijde aanwijzingen van het personeel van Speck Pompen Nederland B.V. op te volgen en de
veiligheidsregels van Speck Pompen Nederland B.V. in acht te nemen.
Leverancier dient telkenmale op eerste verzoek van opdrachtgever aan deze een afschrift te verschaffen van de
verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de ontvanger der belastingen.
Leverancier dient opdrachtgever te vrijwaren voor aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven door
leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dan wel ingevolge de wet.
Leverancier zal de overeenkomst naar de laatste maatstaven van de techniek zelfstandig uitvoeren en is daarvoor
ook verantwoordelijk.
Afval- en emballagemateriaal dient leverancier na nakoming van zijn verplichtingen mee te nemen.
Voor tekortkomingen en fouten bij uitvoering van werkzaamheden is de leverancier aansprakelijk.
De leverancier dient bij het uitvoeren van werkzaamheden een bewijs van verzekering te overleggen.

SPECK POMPEN
Datum

Servicetarieven 2021

1 januari 2021

Rev.

1

Werktijden:
Maandag-Donderdag 8:30-17:00
Vrijdag 8:30-16:00

MONTEURSTARIEVEN
Reparaties in onze werkplaats te Zevenaar

uurtarief in €
€ 66,50

Overurentoeslag:
Maandag t/m vrijdag; na 17.00 uur

50%

Zaterdag en zondag

75%

Servicemonteur buitendienst

€ 77,50

Overurentoeslag:
Maandag t/m vrijdag; na 17.00 uur

50%

Zaterdag en zondag

75%

Technisch adviseur buitendienst

€ 95,00

Overurentoeslag:
Maandag t/m vrijdag; na 17.00 uur

50%

Zaterdag en zondag

75%

REIS -en VERBLIJFKOSTEN

€

Voorrijdkosten vasteland Nederland

€ 95,00

Autokosten per km incl. reistijd

€ 1,60

Hotelkosten

nacalculatiebasis

VOORWAARDEN
Prijzen zijn excl. BTW, af magazijn Zevenaar
Overige belastingen, zoals invoerrechten, vrachtkosten, transportverzekering en eventueel
verlangde extra verpakking worden separaat aan u doorberekend.
Prijzen zijn bindend voor de duur van de overeenkomst en gelden dus niet automatisch voor nabestellingen.
Voor de inspectie van de te repareren goederen vooraf wordt 10% van de bruto waarde van de te repareren
goederen doorberekend met een minimum van € 76,50
Indien de reparatieopdracht wordt verstrekt dan wel een vervangend artikel wordt besteld vervallen de inspectiekosten.
Indien de reparatie wordt uitgevoerd te plaatse bij de afnemer worden naast de b.g. tarieven tevens reis -en
verblijfkosten in rekening gebracht.
Wanneer de te repareren goederen inwendig en/of uitwendig zijn vervuild dient de afnemer de reiniging van de
goederen te verzorgen. In geval er zich in de pomp stoffen kunnen bevinden die schadelijk kunnen zijn voor de
gezondheid dient de afnemer een verklaring van reiniging af te geven aan SPECK POMPEN Nederland BV
Wanneer deze verklaring niet wordt verstrekt kan SPECK POMPEN Nederland BV geen reparatie uitvoeren.
Kosten voor het afvoeren of vernietigen van niet door de afnemer teruggenomen goederen worden aan de
afnemer in rekening gebracht.
Op alle transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing welke u terug kunt vinden op www.speck.nl
20% korting op arbeid bij een vooraf afgesloten onderhoudscontract van minimaal 1 jaar!

