Verkoop- en leveringsvoorwaarden van EXTEN B.V., kantoorhoudende aan het Flight
Forum 3790 te 5657 DX Eindhoven.
ARTIKEL I - ALGEMEEN
1. Op alle door EXTEN B.V., hierna te noemen de leverancier, uitgebrachte aanbiedingen en
aangegane overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de
leverancier aan de wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk.
Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk door leverancier bevestigd zijn. De
toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk
afgewezen.
2. Een overeenkomst welke met de leverancier is gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van
één of meer bepalingen daarvan of van de algemene voorwaarden, voor het overige
onverminderd van kracht.
ARTIKEL II - AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, ook die welke in de prijslijst van de leverancier zijn vermeld, zijn te allen
tijde vrijblijvend.
2. Aanbiedingen omvatten het éénzijdige recht van de leverancier na de totstandkoming van de
overeenkomst tot en met 5% meer of minder van de in de aanbieding expliciet genoemde
hoeveelheden te leveren.
3. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen
een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
ARTIKEL III - PRIJZEN
1. De prijzen zijn exclusief BTW en overige op de verkoop en levering drukkende overheidslasten
en zijn gebaseerd op aflevering EXW volgens de geldende Incoterms tenzij anders
overeengekomen.
2. De wijze van verpakken wordt door leverancier bepaald.
3. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden wijzigingen in de kostprijs kunnen aan de
wederpartij worden doorberekend onder vermelding van de oorzaak.
ARTIKEL IV - LEVERTIJD
1. Levertijden worden opgegeven bij benadering. Behoudens grove schuld van de leverancier kan
de overschrijding van de levertijd geen aanspraak geven op geheel/gedeeltelijke ontbinding
en/of schadevergoeding tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen. De
verplichting tot levering en contractuele schadevergoeding vervalt in geval van niet
toerekenbare tekortkoming van de zijde van leverancier.
2. Wanneer het product na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet is
afgenomen, verkeert deze van rechtswege in verzuim. De leverancier is in dat geval
gerechtigd het product voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of te doen
opslaan, een voorstel tot nakoming van zijn verplichting tot afname te doen, te factureren en
indien de wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet, gebruik te maken van
zijn recht de overeenkomst te ontbinden en de gemaakte kosten door te belasten
onverminderd de overige wettelijke mogelijkheden van de leverancier.
ARTIKEL V - ACCEPTATIE PRODUCTEN
1. De wederpartij zal het product keuren binnen 14 dagen na de aflevering als bedoeld in
ARTIKEL III. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van
gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van
het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen
worden geaccepteerd.
3. Onverminderd de gehoudenheid van de leverancier tot nakoming van zijn
garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de
wederpartij terzake van tekortkoming in de prestatie van de leverancier uitsluiten.

ARTIKEL VI - RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG.
1. Zodra de goederen zijn afgeleverd als genoemd in ARTIKEL III, draagt de wederpartij het
risico voor verlies en/of alle directe schade, die aan of door dit product mocht ontstaan,
behoudens voor zover aan grove schuld van de leverancier te wijten en/of dwingende
wetsbepalingen anders bepalen.
2. Zolang de leverancier op de wederpartij nog enige vordering heeft dan wel in de toekomst zal
hebben betreffende:
- de tegenprestatie voor door de leverancier aan de wederpartij krachtens overeenkomst
geleverde of te leveren zaken;
- krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of
te verrichten werkzaamheden;
- enige tekortschieting van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst;
blijven de geleverde zaken eigendom van de leverancier.
3. De leverancier behoudt zich het recht voor producten terug te halen indien zich
omstandigheden voordoen waaruit de leverancier redelijkerwijze kan afleiden dat er gevaar
bestaat dat de goederen niet tijdig betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet
opeisbaar is.
ARTIKEL VII - BETALING
1. Tenzij anders overeengekomen is, dient de betaling, zonder enige aftrek of verrekening, te
geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
2. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier zonder enige ingebrekestelling het
recht hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen en tevens alle op de
inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke minimaal
€ 150,= bedragen.
ARTIKEL VIII - GARANTIE
1. De leverancier garandeert dat de geleverde goederen beantwoorden aan de specificaties zoals
door de wederpartij aan leverancier bekend gemaakt.
2. Op de door leverancier geleverde goederen wordt zoveel en zolang garantie verleend, als deze
van de toeleveranciers heeft kunnen bedingen, maar nooit langer dan 6 maanden na
aflevering door leverancier aan wederpartij. Leverancier heeft de keus
hetzij de ondeugdelijk gebleken goederen kosteloos te vervangen, hetzij een korting op de
koopprijs te verlenen. De garantie geldt onder meer niet voor gebreken of defecten, die
ontstaan ten gevolge van geweld van buitenaf, slecht onderhoud of opslag, overbelasting,
natuurlijke slijtage en andere buiten controle van leverancier liggende oorzaken, waaronder
mede begrepen nabewerking van de goederen door of vanwege de wederpartij.

ARTIKEL IX - AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot nakoming van de omschreven
garantieverplichtingen en schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de
leverancier.
2. De leverancier is onder meer niet aansprakelijk voor:
- Bedrijfsschade van de wederpartij;
- Andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden;
- Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van
door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens.
3. Wederpartij zal leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect
verband houdende met (het gebruik van) de goederen. Wederpartij zal leverancier alle
schade vergoeden die leverancier lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
4. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, ontstaan door
dienstverlening in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen advies en of voorlichting.
5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot de netto factuurwaarde
van de goederen die de schade veroorzaken.
ARTIKEL X - ONTBINDING
1. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de
omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en niet aan
de schuld van de gebruiker is te wijten noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Indien de leverancier niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van niet
toerekenbare tekortkoming is de leverancier gerechtigd de overeenkomst per aangetekend
schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan
geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder aan enige schadevergoeding gehouden te zijn.
ARTIKEL XI - GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een
oplossing worden gebracht.
2. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin het bedrijf van leverancier is gevestigd.
3. Op de overeenkomst, waarvan deze verkoop en leveringsvoorwaarden deel uitmaken, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en het Weens
Koopverdrag worden uitgesloten.
4. Gebruikelijke bedingen zijn uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

Eindhoven, maart 2013.

