ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
PECOCAR HOLLAND B.V.
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Werkingssfeer
Alle aanbiedingen en overeenkomsten van Pecocar
4.2
Holland B.V. (“Pecocar Holland”), alsmede de uitvoering
daarvan worden uitsluitend beheerst door de op het
moment van het sluiten van de overeenkomst geldende
versie van deze algemene voorwaarden. De
toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde 4.3
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing
op geleverde diensten, zoals onder meer de diensten die
voortvloeien uit een onderhoudscontract tussen Pecocar
5.
Holland en de opdrachtgever.
5.1
Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen, voorraadlijsten, offertes en
prijsopgaven zijn vrijblijvend of, indien uitdrukkelijk een
termijn is gesteld, slechts bindend voor de genoemde
termijn. Tenzij anders vermeld, zijn prijzen exclusief
B.T.W. en overige heffingen van overheidswege, af
fabriek en ongelost.
5.2
Overeenkomsten met Pecocar Holland komen pas tot
stand zodra deze schriftelijk door Pecocar Holland zijn
bevestigd. De inhoud van deze schriftelijke bevestiging is
bindend voor de opdrachtgever, tenzij deze binnen 4
dagen na de verzenddatum de juistheid van de
opdrachtbevestiging schriftelijk heeft betwist.
Indien op een opdrachtbevestiging een schriftelijk
akkoord van de opdrachtgever wordt gevraagd, geldt dit
zowel voor de opdrachtbevestiging als voor de in de
bijlage meegestuurde tekeningen en/of technische
specificatie(s).
Pecocar Holland behoudt zich het recht voor
betalingscondities, prijzen en levertermijnen aan te
passen zonder andere vorm van kennisgeving dan de
5.3
orderbevestiging.
Pecocar Holland behoudt zich het recht voor
productspecificaties zonder kennisgeving aan te passen,
mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de
functionele kwaliteit.
De werkzaamheden voortvloeiende uit de met Pecocar
5.4
Holland gesloten onderhoudscontracten, worden aan de
opdrachtgever doorbelast op basis van nacalculatie.
Prijzen
Indien na de datum van totstandkoming van de
overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een
verhoging ondergaan (ook al geschiedt dit tengevolge
van voorzienbare omstandigheden), is Pecocar Holland
gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig tussentijds te verhogen met
betrekking tot alle dan nog te leveren goederen,
bewerkingen en/of diensten.
In de overeenkomst is de bevoegdheid van Pecocar
Holland begrepen om door haar verricht meerwerk
afzonderlijk in rekening te brengen, zodra daarvoor het
bedrag bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al
hetgeen door Pecocar Holland in overleg met de
opdrachtgever tijdens de uitvoering van de
overeenkomst boven de in het contract of in de
opdrachtbevestiging vastgestelde hoeveelheden wordt
geleverd en/of aangebracht c.q. uitgevoerd.
Pecocar Holland is niet aansprakelijk voor
gevolgschaden ontstaan door verkeerd afgegeven
prijzen, zowel mondeling als schriftelijk. Alle afgegeven
prijzen zijn vrijblijvend.
Toleranties
Tenzij anders overeengekomen, behoudt Pecocar
Holland ten aanzien van de op door haar verstrekte
afbeeldingen en tekeningen voorkomende maten,
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gewichten, materiaalvermelding en andere bepalende
gegevens zich de gebruikelijke toleranties voor zoals
aangegeven op de tekening, zonder dat de
opdrachtgever daaraan rechten kan ontlenen.
Tenzij anders overeengekomen, zal ten aanzien van de
te leveren hoeveelheden van Pecocar Holland een
tolerantie zijn toegestaan van 10%. Uitsluitend de
daadwerkelijk geleverde hoeveelheden worden in
rekening gebracht.
De door Pecocar Holland verstrekte technische
gegevens zijn steeds een benadering en vrijblijvend.
Pecocar Holland is niet aansprakelijk voor schades die
ontstaan door eventuele fouten in de technische
gegevens of misinterpretaties.
Levertijden en condities
Indien de opdrachtgever een door hem geaccordeerde
orderbevestiging en of tekening(en) niet tijdig aan
Pecocar Holland terugstuurt , behoudt Pecocar Holland
zich het recht voor de geplande leveringen voor
onbepaalde tijd op te schorten dan wel de overeenkomst
te ontbinden. Eventueel reeds overeengekomen
levertijden gelden in dat geval niet meer.
Een overeengekomen levertijd geldt immer bij
benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever
geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. Bij
overschrijding door Pecocar Holland van de beoogde
levertijd met meer dan twee weken is de opdrachtgever
gerechtigd schriftelijk een termijn te stellen van
tenminste vier weken, waarbinnen alsnog geleverd moet
worden. Blijft de levering dan wederom uit, dan is de
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met
betrekking tot de te laat geleverde goederen te
ontbinden. De rest van de overeenkomst, voor zover van
toepassing, blijft onverminderd van kracht.
Levering vindt plaats ex Works fabriek Pecocar Holland,
ook in geval het vervoer bij de prijs is inbegrepen. Het
transport geschiedt te allen tijde op risico van de
opdrachtgever. Tenzij anders overééngekomen, bepaalt
Pecocar Holland de wijze van vervoer zonder enige
aansprakelijkheid op zich te nemen.
Indien de opdrachtgever haar financiële verplichtingen
niet dan wel niet tijdig nakomt of wanneer de
betalingslimiet is overschreden of overschreden dreigt te
worden, is Pecocar Holland gerechtigd de levering op te
schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.
De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk, dat voor de
door haar ontvangen goederen wordt getekend voor
ontvangst door een daartoe bevoegde werknemer. De
opdrachtgever bevestigt door ondertekening dat de
goederen in een voor haar acceptabele staat, vrij van
transportschade, in de overeengekomen kwantiteit zijn
geleverd.
Voor het lossen van de goederen is de opdrachtgever
verantwoordelijk. Pecocar Holland behoudt zich het
recht voor eventuele wacht- en/of losuren door te
berekenen, indien deze de daartoe begrootte tijd
overschrijden. Dit geldt ook als vooraf een transportprijs
is overeengekomen. Mogelijke schades aan goederen
van de opdrachtgever of aan goederen van derden, die
zijn ontstaan tijdens het lossen, zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
Voor orders met een waarde lager dan Euro 250,--, is
Pecocar Holland gemachtigd om bovenop de eventueel
overeengekomen transportkosten, Euro 25,-- voor
orderkosten in rekening te brengen.
Plaatsing & montage
De overeenkomst tot levering van goederen omvat niet
het plaatsen en installeren daarvan, tenzij de verplichting
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daartoe uitdrukkelijk is aangegaan door middel van een
schriftelijke opdrachtbevestiging.
Bij werkzaamheden die worden uitgevoerd buiten het
bedrijfsterrein van Pecocar Holland zijn, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, de volgende zaken niet
inbegrepen: het treffen van maatregelen ter voorkoming
van schade aan op het werk aanwezige zaken, de afvoer
van restmaterialen al dan niet schadelijk.
De plaatsing omvat alleen het opstellen ter plaatse, tenzij
anders aangegeven op de orderbevestiging. Het
aansluiten van de installatie is voor rekening van de
opdrachtgever.
De locatie waar de goederen worden afgeleverd moet
vrij bereikbaar zijn en voorzien van een voldoende
verharde en ruime toegang. Eventuele kosten die
ontstaan indien dit niet het geval blijkt te zijn, worden op
basis van nacalculatie berekend aan de opdrachtgever.
6.5
De afnemer is verplicht alle voorbereidende
werkzaamheden gereed te hebben, zodanig dat
plaatsing en installatie door Pecocar Holland vlot en
zonder nadere voorbereiding kan geschieden.
Werkzaamheden door derden of de opdrachtgever
mogen alleen worden uitgevoerd indien de door Pecocar
Holland uit te voeren werkzaamheden niet gehinderd
worden. Eventuele kosten die hier uit voortvloeien
worden door Pecocar op basis van nacalculatie
doorberekend. 6.6
De opdrachtgever is
verplicht te zorgen voor de gratis beschikbaarheid en
levering van energie, water en krachtens Nederlandse
Arbowetgeving -dan wel andere dwingendrechtelijk toe
te passen regelgeving in het land van uitvoeringvoorgeschreven voorzieningen en
veiligheidsmaatregelen. Pecocar Holland aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid indien opdrachtgever de
in 6.5 genoemde werkzaamheden niet, niet volledig of
ondeugdelijk heeft uitgevoerd, c.q. heeft laten uitvoeren.
Alle hieruit voortvloeiende kosten en/of schade kan
Pecocar Holland bij opdrachtgever in rekening brengen.
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Garantie
Pecocar Holland garandeert dat de door haar geleverde
goederen deugdelijk zijn en geschikt voor normaal
gebruik voor een duur van maximaal 12 maanden na
feitelijke aflevering. Deze garantie heeft enkel betrekking
op de originele, door Pecocar Holland geleverde
goederen. In geval het geleverde goed is verwerkt of
enige bewerking door opdrachtgever heeft ondergaan,
hoe dan ook, vervalt iedere garantie. Geen garantie
wordt verleend ten aanzien van verrichte reparaties aan
goederen van derden, dan wel diensten welke ter
uitvoering van reparaties voor derden zijn/worden
verricht.
Eventuele gebreken aan de geleverde goederen en/of
verrichtte werkzaamheden dienen binnen twee
werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden of de
door Pecocar Holland uit te voeren werkzaamheden zijn
beëindigd, schriftelijk te worden gemeld met daarbij de
vermelding van het betreffende ordernummer. Niet
uiterlijk waarneembare gebreken dienen schriftelijk
gemeld te worden binnen 2 werkdagen na constatering.
Bij een melding als bedoeld in artikel 7.2 is de
opdrachtgever gehouden Pecocar Holland binnen een
redelijk termijn in de gelegenheid te stellen zich van de
beweerde ondeugdelijkheid te overtuigen.
Pecocar Holland . behoudt zich het recht voor om een
eventuele ondeugdelijkheid te herstellen c.q. het goed te
vervangen.7.5
Bij het bepalen of sprake is van een
gebrek in het geleverde gaat Pecocar Holland uit van de
door haar vastgestelde toleranties.
Klachten schorten de betalingsverplichting van de
opdrachtgever niet op.
Indien de door Pecocar Holland geleverde

Retourzendingen
Retourzendingen zijn alleen toegestaan na schriftelijke
toestemming van Pecocar Holland.
Het transport van de goederen geschiedt te allen tijde
voor risico en ten laste van de opdrachtgever, tevens is
de opdrachtgever verantwoordelijk voor een afdoende
verpakking en het laden en lossen van de goederen.
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goederen door de opdrachtgever niet conform de
voorschriften (moeten wij hier nog aangeven welke
voorschriften…..) zijn opgeslagen, vervalt tevens iedere
garantie.
Ten aanzien van door Pecocar Holland van
derden betrokken materialen en/of producten,
aangewend bij bewerking, gelden tegenover de
opdrachtgever de garantie bepalingen van de
leveranciers van Pecocar Holland. .
Een onderhoudscontract ten behoeve van door
Pecocar Holland geleverde zaken, geeft geen
recht op verlenging van de garantietermijn als
genoemd in dit artikel.
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Aansprakelijkheid
Pecocar Holland is slechts aansprakelijk voor schade
die de opdrachtgever lijdt die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan Pecocar Holland toe te
rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in
aanmerking directe schade aan de geleverde goederen
zelf. .
In geval van ondeugdelijke levering is Pecocar Holland
slechts gehouden tot herstel van de gebrekkige
goederen, althans vervanging daarvan. Pecocar Holland
B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
van een gebrekkige levering, behoudens in geval van de
door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove
nalatigheid, in welk geval de aansprakelijkheid van
Pecocar Holland is beperkt tot directe schade aan de
goederen zelf zoals genoemd in lid 2 van dit artikel.
Goederen van de opdrachtgever of van derden, welke in
het bedrijf van Pecocar Holland aanwezig zijn, zijn tegen
geen enkel risico verzekerd. Pecocar Holland is niet
aansprakelijk voor schade aan deze goederen ten
gevolge van brand, explosie, waterschade, diefstal,
beschadiging, vermissing en alle andere gevallen van
overmacht. Pecocar Holland is niet verantwoordelijk
voor de wijze van opslag van deze goederen.
Pecocar Holland is niet aansprakelijk wanneer blijkt dat
de door haar aan opdrachtgever geleverde producten of
ontwerpen niet voldoen aan wettelijke eisen. Eventueel
benodigde keuringen, berekeningen of tekeningen zijn
voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever vrijwaart Pecocar Holland voor alle
aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als
gevolg van een gebrek in een goed dat door
opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat door
Pecocar Holland is vervaardigd op basis van door
opdrachtgever geleverde tekeningen, ontwerpen,
specificaties of instructies, een en ander in de meest
ruime zin bedoeld. Onder derden worden ook
werknemers van de opdrachtgever en personen die voor
rekening van de opdrachtgever werkzaamheden met de
geleverde goederen verrichten verstaan.
De in artikel 9.5 bedoelde vrijwaring geldt eveneens
indien gedurende het productieproces Pecocar Holland
specifieke aanpassingen op verzoek van opdrachtgever
dient uit te voeren, dan wel de geleverde tekeningen,
ontwerpen, specificaties of instructies tussentijds door
opdrachtgever worden aangepast
Pecocar Holland is niet aansprakelijk voor
gevolgschade(s), waaronder onder meer doch niet
uitsluitend bedrijfsschade, stagnatieschade, gelden
(geleden?) verlies, kosten van reparaties, gederfde
winst, of meerwerk ontstaan door het gebruik van de
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door haar geleverde producten, verrichte reparaties en/of
geleverde diensten.
In ieder geval is de aansprakelijkheid van Pecocar
13.2
Holland, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het
factuurbedrag van de betreffende levering.

Betaling
Betaling voor geleverde goederen of diensten dient
zonder enige inhouding of verrekening te geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Pecocar
Holland opgegeven bank- /girorekening.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Pecocar
Holland gerechtigd om vanaf dat moment een
vertragingsrente te berekenen ad 1,5 % per maand of
per gedeelte daarvan.
Alle buitengerechtelijke kosten, gemaakt ter invordering
van hetgeen de opdrachtgever aan Pecocar Holland
verschuldigd is, zijn volledig voor rekening van de
opdrachtgever.
Pecocar Holland behoudt zich te allen tijde het recht
voor om vooruitbetaling dan wel zekerheden te
verlangen.
Indien de opdrachtgever met enige betalings- of andere
verplichting in gebreke is of haar kredietlimiet dreigt te
overschrijden, heeft Pecocar Holland het recht verdere
uitvoering van alle met de opdrachtgever lopende
overeenkomsten op te schorten totdat deze aan al haar
verplichtingen heeft voldaan.
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Ontbinding
Pecocar Holland is gerechtigd de met de opdrachtgever
gesloten overeenkomsten per direct en zonder dat een
ingebrekestelling is vereist (geheel of gedeeltelijk) te
ontbinden indien de opdrachtgever:
In staat van faillissement wordt verklaard, , een verzoek
tot surseance van betaling indient, dan wel op (een
gedeelte van) haar vermogen (conservatoir dan wel
executoriaal) beslag gelegd wordt;
Overlijdt of onder bewind dan wel curatele wordt gesteld;
Enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze
algemene voorwaarden op haar rustende verplichting
niet nakomt;
Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een
belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds
bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging
van de doelstelling van haar bedrijf,.
Een ontbinding op grond van dit artikel laat het recht van
Pecocar Holland op vergoeding van het reeds
uitgevoerde overeenkomsten en/of schadevergoeding en
vergoeding van kosten onverlet.
Ingeval van ontbinding zal al hetgeen de opdrachtgever
aan Pecocar Holland verschuldigd is terstond en in zijn
geheel opeisbaar zijn, onverminderd de aansprakelijk
van de opdrachtgever voor de door Pecocar Holland.
geleden schade.
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Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op
vergoeding van schade en/of kosten.
Van overmacht is onder meer sprake in geval van:
(burger)oorlog, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, staking, verkeersoponthoud,
bedrijfsbezetting, blokkades, stroomuitval, in- en
uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten
aan machinerieën en gereedschappen, ziekte, indien om
welke reden dan ook de leverancier bij wie Pecocar
Holland goederen of daarvoor benodigde grondstoffen
heeft besteld deze niet tijdig aan Pecocar Holland heeft
geleverd dan wel de overeenkomst tussen Pecocar
Holland en de leverancier is geannuleerd en voorts alle
omstandigheden ontstaan buiten de wil of toedoen van
de partijen, alsmede iedere omstandigheid buiten de
macht van Pecocar Holland –onverschillig of deze
omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst waren te voorzien.
Pecocar Holland verplicht zich de opdrachtgever te
informeren aangaande de overmacht. Duurt de
overmacht langer dan 8 weken, dan kan de
opdrachtgever de overeenkomst ontbinden zonder dat
Pecocar Holland tot schadevergoeding gehouden is.
Eigendomsvoorbehoud
Alle door Pecocar Holland. geleverde goederen blijven
haar volledige en uitsluitende eigendom totdat de
opdrachtgever alle verplichtingen inclusief
vertragingsrente en incassokosten voortvloeiende uit
haar relatie met Pecocar Holland volledig heeft voldaan.
Bij opdrachten tot vervaardiging of bewerking van
goederen volgens door de opdrachtgever verstrekte
gegevens vrijwaart de opdrachtgever Pecocar Holland
volledig voor eventuele inbreuk op rechten van derden
waaronder industriële eigendomsrechten
Alle door Pecocar Holland gekochte of vervaardigde
hulpmaterialen waaronder mallen en gereedschappen
blijven het volledige en uitsluitende eigendom van
Pecocar Holland , ook indien de kosten geheel of
gedeeltelijk zijn betaald door de opdrachtgever.
Alle tekeningen, technische informatie en
programmatuur die Pecocar Holland verstrekt, blijven het
geestelijk en fysiek eigendom van Pecocar Holland. Het
kopiëren, in welke vorm dan ook, of het ter inzage geven
aan derden is zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming verboden.
Tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk het recht van
exclusiviteit heeft bedongen, heeft Pecocar Holland. het
recht de door haar verstrekte tekeningen en ontwerpen
toe te passen voor productie ten behoeve van derden.

15 Toepasselijk recht
15.1
Alle overeenkomst(en) tussen Pecocar Holland en de
opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende geschillen
worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, zulks
met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens koopverdrag
(CISG).
15.2
Alle geschillen voortvloeiende uit (een)
overeenkomst(en) tussen Pecocar Holland en de
opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de
Retentierecht
bevoegde rechter te Almelo, behoudens het recht van
Indien en zolang de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of
Pecocar Holland om geschillen voor te leggen aan een
niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit
andere volgens de wet bevoegde rechter.
de met Pecocar Holland gesloten overeenkomst en/of
Ingeval deze algemene voorwaarden zijn vertaald en er
daarmee samenhangende overeenkomst(en) voortvloeit 15.3
een geschil ontstaat omtrent de uitleg van enig begrip
of de opdrachtgever haar verplichtingen jegens Pecocar
daarin, prevaleert de uitleg daarvan overeenkomstig de
Holland dreigt niet na te komen, heeft Pecocar Holland
Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden.
het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze
overeenkomst(en) op te schorten /afgifte van goederen
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie
te weigeren.
van de rechtbank Almelo op 22-12-2016 onder nr.
29/2016.
Overmacht
In geval van overmacht is Pecocar Holland niet
gehouden tot nakoming van de verplichtingen.

