Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend voor alle huidige en toekomstige handelsbetrekkingen. Zij zijn alleen van toepassing op handelaars en
ondernemer/s overeenkomstig § 14 BGB (Duits Burgerlijk
Wetboek). De aanbiedingen van PCI Augsburg GmbH
(hierna „PCI“) zijn niet bindend, maar zullen worden
aangemerkt als een uitnodiging aan de klant om PCI een
aankoopbod te doen. De overeenkomst komt tot stand
door het aanbod (de bestelling) door de koper en de
acceptatie door PCI. Indien PCI afwijkt van de bestelling
geldt dit als een nieuwe vrijblijvende aanbieding van PCI.
1.2 De koper verkrijgt op grond van de handelsbetrekking
met PCI geen eigendoms-, licentie-, gebruiks- of andere
rechten op het fabrieks- en handelsmerk van PCI. De
koper mag het fabrieks- en handelsmerk van PCI uitsluitend gebruiken met de schriftelijke toestemming van PCI.
Na de verleende toestemming is PCI te allen tijde gerechtigd, het gebruik van het fabrieks- en handelsmerk door
de koper te herroepen, zonder verplicht te zijn tot
schadevergoeding.
1.3 Verrekenings- en terughoudingsrechten  – uitsluitend
uit dezelfde contractuele relatie – van de koper jegens
onze betalingsaanspraken zijn uitgesloten, behalve in
het geval van niet bestreden of rechtsgeldig vastgestelde
tegenvorderingen.
1.4 Wij bewaren de gegevens van onze kopers in het kader
van onze handelsbetrekkingen overeenkomstig het
Bundesdatenschutzgesetz (Duitse Wet Bescherming
Persoonsgegevens).
1.5 Voor afwijking van deze verkoopvoorwaarden is de
uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van PCI vereist.
2. Prestatie-inhoud
Technische gegevens in de desbetreffende productinformatie zijn uitsluitend de geldende overeengekomen eigenschappen van de door ons te leveren goederen. Garanties
worden niet verleend, indien deze niet in een afzonderlijke
overeenkomst zijn overeengekomen. Bij verkoop volgens  
voorbeeld of monster wordt slechts een beschrijving
gegeven van de vakkundige kwaliteitsnormen van
het monster, maar wordt geen garantie gegeven voor de
eigenschappen of houdbaarheid van de door ons te leveren goederen. Het specifieke gebruik dat volgens de
Europese verordening inzake chemische stoffen (REACH)
van de goederen gemaakt kan worden, betekent niet dat
overeengekomen is dat de goederen over die eigenschappen beschikken en ook niet dat dit gebruik contractueel verondersteld is.
3. Prijzen
Onze prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, af
fabriek inclusief verpakking (EXW incoterms 2010) naar
het magazijn van de koper vermeerderd met de wettelijke
BTW. Indien in bijzondere gevallen francoprijzen worden
verleend, wordt bij het zelf afhalen af fabriek of fabrieksmagazijn geen vrachtvergoeding gegeven. Afhalen bij
onze fabriek is mogelijk vanaf een minimumafname van
3.000 kg (gewicht van de bestelde goederen). Onze
prijzen gelden met name voor de bedrijfsmatige handel.
4. Verzending en opslag
4.1 Wanneer tussen ons en de koper schriftelijk niets anders
is overeengekomen, vindt levering plaats af fabriek (EXW
Incoterms 2010) naar het magazijn van de koper. In dit
geval gaat het risico van toevallig verlies en toevallige
verslechtering van de contractueel te leveren goederen na
gereedstellen van de goederen voor afhaling over op de
koper, op het moment van ontvangst door de koper van
de kennisgeving van gereedstelling. Voor het overige gaat
het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering
van de contractueel te leveren goederen op het moment
van overhandiging aan de vrachtvervoerder over op de
koper. De koper is ervoor verantwoordelijk dat de geleverde goederen volgens voorschrift worden bewaard.
4.2 Handelt de koper of één van zijn afnemers door eigen
schuld in strijd met de verplichting zoals vermeld in punt
4.1 de plaats van bestemming correct door te geven
of wijzigingen meteen te melden en heeft PCI ten gevolge
daarvan vergeefs gepoogd goederen af te leveren, dan
is PCI gerechtigd bij de koper een schadevergoeding ten
bedrage van € 100 per 1.000 kg, maar echter minimaal
€ 1.000 per vracht in rekening te brengen. Het staat de
koper vrij een geringere schade aan te tonen en het staat
PCI vrij een hogere schade aan te tonen.

5. Betalingsvoorwaarden
5.1 Onze facturen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen
na de factuurdatum zonder aftrek of binnen 14 dagen met
2% korting voor contant.
5.2 Indien wij na het sluiten van de overeenkomst op de
hoogte geraken van omstandigheden, die twijfels doen
ontstaan omtrent de kredietwaardigheid van de koper,
kunnen wij in afwijking van de overeengekomen
betalingsvoorwaarden naar onze keuze vooruitbetaling of
zekerheidstelling verlangen en alle aanspraken voortvloeiend uit de zakelijke relatie onverwijld opeisbaar stellen.
5.3 Bij achterstallige betaling door de koper is PCI gerechtigd
om achterstalligheidsrente te verlangen, en wel bij
facturering in euro’s 8%-punten boven het op het
moment van het ontstaan van de achterstand geldende
basisrentetarief bekendgemaakt door de Deutsche
Bundesbank (Duitse Centrale Bank), en bij facturering
in een andere valuta 8%-punten boven de op dat moment geldende discontovoet van het hoogste bankinstituut van het land in wiens valuta is gefactureerd.
6. Levertijd, prestatietijdstip, wanprestatie
6.1 Indien overeengekomen levertijden worden overschreden
vanwege door ons te verantwoorden omstandigheden,
kan de koper na het zonder resultaat verstrijken van een
door hem gestelde redelijke termijn schriftelijk terugtreden
uit de overeenkomst. Wij zijn pas na het verstrijken van de
bovengenoemde termijn in verzuim.
6.2 In het geval van overmacht en andere niet te voorziene en
ons niet te verwijten omstandigheden, zoals bedrijfsstoringen door brand, water, leveringsproblemen bij onze
leveranciers, energie-, grondstoffengebrek, staking, uitsluiting, verkeersbelemmering, overheidsoptreden zijn
wij bij leverings- en prestatievertragingen gerechtigd om
de levering respectievelijk prestatie tijdens de duur van de
verhindering plus een redelijke aanlooptijd uit te stellen.
6.3 Indien de overeengekomen leveringstermijn met meer
dan een maand wordt overschreden, zijn beide partijen
zonder enige aanspraak op schadevergoeding te kunnen
maken, gerechtigd om schriftelijk terug te treden uit de
overeenkomst, waarbij het bepaalde in artikel 8 van deze
algemene verkoopvoorwaarden in acht wordt genomen.
7. Onderzoeks- en reclamatieplicht van de koper; 		
vrijwaring van gebreken
7.1 De koper moet ervoor zorg dragen dat meteen na ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming
wordt gecontroleerd of de vermelde goederen overeenkomen met de bestelde goederen. Hij moet ook zorgvuldig controleren of de goederen gebreken vertonen. De
geleverde goederen gelden als goedgekeurd als PCI geen
schriftelijke reclamatie over kennelijke of andere gebreken
die bij onmiddellijk, zorgvuldig onderzoek zichtbaar waren, meteen na ontvangst van de goederen of meteen
na het ontdekken van de gebreken heeft ontvangen. De
koper moet ervoor zorg dragen dat geen enkel materiaal
dat geleverd is en gebreken vertoont wordt verwerkt.
7.2 In het geval van gebreken aan door PCI geleverde
goederen is PCI naar keuze van de koper verplicht tot
herstel van de goederen of tot levering van goederen
die vrij zijn van gebreken (vervangende nakoming). Indien
PCI niet bereid of in staat is tot vervangende nakoming, is
de koper naar eigen keuze gerechtigd om terug te treden
uit de overeenkomst of verlaging van de koopprijs te
verlangen.
7.3 Als de aan PCI door de koper voor vervangende nakoming (herstel of nalevering van goederen) verstrekte redelijke termijn zonder resultaat is verstreken, als de
vervangende nakoming niet is gelukt of het bepalen van
een termijn om andere redenen volgens wettelijke voorschriften overbodig is, dan kan de koper naar eigen keuze van de overeenkomst terugtreden of de schadeloosstelling verminderen. Maar bij een onbeduidend
gebrek bestaat geen mogelijkheid tot terugtreden.
De vervangende nakoming geldt bij de tweede vergeefse
poging als mislukt als niet in het bijzonder uit de aard van
leveren of van het gebrek of andere omstandigheden iets
anders blijkt.
Ter nakoming van de verplichtingen zal PCI naar eigen
keuze het gebrek verhelpen (herstel van de goederen) of
goederen leveren die vrij zijn van gebreken (nalevering).
Behalve bij opzettelijk handelen door PCI zijn aanspraken
op schadevergoeding en aanspraken op compensatie
van vergeefse inspanningen vanwege vertraging van
leveringen bij gegarandeerde afleveringen beperkt tot het

2,5-voudige van de vrachtkosten. Hierbij is vereist dat PCI
een schriftelijke bevestiging van de gegarandeerde aflevering (opdrachtbevestiging) heeft verstrekt.
7.4 PCI is niet aansprakelijk in het geval van onmogelijkheid
of vertraging van de nakoming van leveringsverplichtingen, wanneer de onmogelijkheid of vertraging berust op
het verzoek van de koper om de voorschriften na te
leven van publiekrechtelijke verplichtingen in verband met
de Europese verordening inzake chemische stoffen
(REACH).
8. Rechten en plichten van onze onderneming
Aansprakelijkheid voor schade of tevergeefs gemaakte
kosten ontstaat alleen wanneer deze door ons of een
van onze plaatsvervangers a) door opzettelijke schending
van een wezenlijke contractuele verplichting of b) door
grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim is veroorzaakt. Bij een aansprakelijkheid volgens 8a) zijn wij alleen
aansprakelijk voor typisch ontstane schade, niet voor
gederfde winst van de koper en niet voor indirecte gevolgschade, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor zover
het de Duitse productaansprakelijkheidswetgeving
dwingend iets anders voorschrijft, of indien wij worden
geconfronteerd met aanspraken wegens overlijden,
lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.
9. Verjaring van aanspraken
9.1 Aanspraken van de koper wegens gebreken aan door
ons geleverde goederen of wegens door ons in strijd met
onze verplichtingen verrichte prestaties, inclusief aanspraken op schadevergoeding of op vergoeding van tevergeefs gemaakte kosten, verjaren binnen 2 jaar vanaf het
wettelijke verjaringsbegin, met uitzondering van de hierna
genoemde gevallen.
9.2 Bij door ons geleverde goederen, die overeenkomstig hun
normale gebruikswijze voor een bouwwerk zijn gebruikt
en de gebrekkigheid daarvan hebben veroorzaakt, verjaren de aanspraken van de koper binnen 5 jaar vanaf het
wettelijke verjaringsbegin. In afwijking hiervan geldt een
4-jarige verjaringstermijn wanneer de koper de door ons
geleverde goederen heeft gebruikt voor de nakoming van
overeenkomsten, waarin is bepaald dat Deel B van de
“Verdingungsordnung für Bauleistungen” (aanbestedingsregeling voor bouwprestaties) daarvan in zijn geheel onderdeel uitmaakt, of wanneer het slechts gaat om
materialen die enkel worden gebruikt voor reparaties van
bouwwerken.
9.3 Indien wij in strijd met onze verplichtingen een niet afzonderlijk te vergoeden advies respectievelijk informatie hebben verstrekt, zonder dat wij in verband hiermee goederen hebben geleverd, of indien het advies of de informatie
die wij in strijd met onze verplichtingen hebben verstrekt
een gebrek overeenkomstig § 434 BGB (Duits Burgerlijk
Wetboek) is, verjaren de daarop gebaseerde aanspraken
jegens ons binnen een jaar vanaf het wettelijke verjaringsbegin, voor het overige gelden 9.1 en 9.2. Het boven
genoemde geldt ook voor adviseringsovereenkomsten
die tussen PCI en de klant worden gesloten, zonder dat
wij in verband met deze adviseringsactiviteiten goederen
hebben geleverd. Op deze hier bedoelde overeenkomsten zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden overeenkomstig van toepassing. Alle gegevens en informatie
betreffende goederen en serviceprestaties alsmede
overige adviseringsprestaties verleent/verricht PCI naar
beste weten. Alle gegevens en informatie omtrent geschiktheid en gebruik van de goederen alsmede betreffende de serviceprestaties zijn echter vrijblijvend en
ontheffen de klant niet van eigen onderzoeken en testen.
Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de naleving
van wets- en overheidsvoorschriften bij het gebruik van
de goederen en de omzetting van de serviceprestaties.
9.4 De in 9.1 – 9.3 beschreven bepalingen gelden niet voor
de verjaring van aanspraken wegens overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid krachtens de
Duitse productaansprakelijkheidswetgeving en wegens
gebreken aan de door ons geleverde goederen, die
bestaan uit een zakelijk recht van een derde. Ze gelden
ook niet wanneer gebreken aan door ons geleverde goederen met kwade opzet verzwegen worden of wanneer
wij een verplichting opzettelijk of met grove nalatigheid
hebben geschonden.
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10. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven tot het moment van betaling
van de volledige koopprijs en de vereffening van eerdere
vorderingen onze eigendom (onder eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen). De koper is in het kader van zijn
normale bedrijfsactiviteiten gerechtigd tot verkoop of verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
goederen; verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid is hem niet toegestaan. Vorderingen uit hoofde van een
wederverkoop aan derden of uit hoofde van verwerking of
een andere rechtsgrond (verzekering, ongeoorloofde handeling, etc.) met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen draagt de koper nu al aan ons
over; wij aanvaarden de overdracht. Bij overdekking van meer
dan 20% vindt via ons een passende gedeeltelijke vrijgave
plaats. De koper is gerechtigd tot inning van deze vorderingen, zo lang hij zijn contractuele verplichtingen jegens ons
op de juiste wijze nakomt. Bij beslaglegging door derden
op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
zal de koper verwijzen naar onze eigendom en ons terstond
in kennis stellen. Op verzoek van PCI moet de koper
onmiddellijk alle benodigde inlichtingen geven over de
voorraad van de in eigendom van PCI zijnde goederen en
documenten over de aan PCI overgedragen vorderingen
ten behoeve van invordering verstrekken, alsmede zijn
afnemers onmiddellijk van de overdracht in kennis stellen.
Indien de koper zich in strijd met de overeenkomst gedraagt,
met name bij een betalingsachterstand, zijn wij gerechtigd om
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op
kosten van de koper terug te nemen.
11. Concernverrekeningsclausule
PCI is gerechtigd te verrekenen met vorderingen die de
koper heeft met ondernemingen die met PCI verbonden
zijn. Verder is PCI gerechtigd te verrekenen met vorderingen
die haar of een met haar verbonden onderneming heeft
tegen ondernemingen die verbonden zijn met de koper,
en wel direct tegen vorderingen van de koper. Als “verbonden onderneming” wordt een onderneming bedoeld, die
direct of indirect via één of meer tussenholdingen een partij
controleert, door deze wordt gecontroleerd of die zich onder
gemeenschappelijke controle van één der partijen bevindt. In
dit verband betekent “controle” het directe of indirecte bezit
van totaal 50% of meer van het stemgerechtigde kapitaal.

12. Retourzending van goederen
12.1 Als de koper overeenkomstig punt 7.3 van de koopovereenkomst terugtreedt, is de plaats van terugafwikkeling van
de koopovereenkomst de vestigingsplaats van PCI.
12.2 Eventuele retourzending van PCI-producten is alleen mogelijk na voorafgaande toestemming van PCI. Verrekening
van openstaande posten met retourzendingen is niet toegestaan.
Bij het verlenen van een creditfactuur worden de voor PCI
ontstane kosten voor laboratoriumcontrole, opnieuw
verpakken, vrachtkosten, voorvracht etc. in mindering
gebracht, bovendien worden administratiekosten ter hoogte
van € 50,00 in rekening gebracht.
13. Instructie voor verwerking
Omdat voor onze producten de werkomstandigheden bij
de bouw en de toepassingsgebieden zeer verschillend
zijn, kunnen wij in onze verwerkingsinstructies alleen
algemene richtlijnen geven. Indien er speciale eisen worden
gesteld, die buiten de in de verwerkingsinstructies besproken toepassingsgebieden en arbeidsrelaties zijn gelegen,
dient ten behoeve van de verwerking een op de toepassing
betrekking hebbend advies bij ons ingewonnen te worden.
Bij de gebruiksinformatie in onze gebruiksaanwijzingen
gaat het om gemiddelde ervaringsgegevens. Uit een meerof minderverbruik kunnen geen rechten en aanspraken
jegens ons worden herleid.
14. Overmacht
Indien gebeurtenissen en omstandigheden, waarvan het
ontstaan buiten de invloedsfeer van PCI ligt (zoals bijvoorbeeld natuurverschijnselen, oorlog, arbeidsconflicten, grond
stoffen- en energiegebrek, verkeersbelemmeringen en
bedrijfstoringen, brand- en explosieschade, overheids
beschikkingen), de beschikbaarheid van de goederen uit het
complex van waaruit PCI de goederen betrekt, vermindert
zodat PCI haar contractuele verplichtingen (na evenredige afweging van alle andere interne of externe leveringsverplichtingen) niet kan nakomen, is PCI (i) voor de duur van
de storing en voor wat betreft de volle omvang van de gevolgen daarvan ontslagen van haar contractuele verplichtingen
en (ii) niet verplicht om de goederen van derden te betrekken. Het eerste punt geldt ook indien de gebeurtenissen
en omstandigheden de uitvoering van de betrokken transactie voor PCI blijvend oneconomisch maken, of zich voordoen
bij de toeleveranciers van PCI. Indien deze gebeurtenissen
langer dan 3 maanden voortduren, is PCI gerechtigd om
terug te treden uit de overeenkomst.

15. Plaats van nakoming, bevoegd gerecht,
toepasselijk recht
Plaats van nakoming en exclusief bevoegd gerecht voor
kennisname van alle vorderingen tussen PCI en handelaars of rechtspersonen naar publiek recht of publiekrechtelijke speciale fondsen is Augsburg. PCI is echter
gerechtigd om een vordering tegen een de koper ook
aanhangig te maken bij diens wettelijk bevoegde gerecht.
Op de rechtsverhouding tussen PCI en de koper is
uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van
toepassing.  De bepalingen inzake internationale koopovereenkomsten (CSIG – Weens Koopverdrag) en van het
Duitse IPR [Internationaal Privaatrecht] worden uitdrukkelijk uitgesloten.
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