ALGEMENE VOORWAARDEN MECHAN GROEP B.V.
Gedeponeerd op 19 maart 2015 bij de Kamer van Koophandel__

Artikel 1

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen,
leveringen, verkopen en diensten van Mechan Groep B.V. (hierna: Mechan) en maken deel uit
van alle overeenkomsten van Mechan met haar wederpartij (in deze voorwaarden aangeduid als
'klant' of 'klanten').
2. Indien tussen Mechan en een klant een 'Dealerovereenkomst' is gesloten, wordt in deze
voorwaarden met "Klant" de "Dealer" bedoeld, en prevaleren de bepalingen uit de
Dealerovereenkomst in geval van strijdigheid daarvan met deze algemene voorwaarden.
3. Algemene voorwaarden van de klant of derden worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
4. Mechan is gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.
De gewijzigde algemene voorwaarden zullen dertig (30) dagen na schriftelijke
kennisgeving door Mechan aan de klant van kracht worden.
5. In geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid van een of meer bepalingen van deze
voorwaarden, blijven de overige voorwaarden van kracht.
Artikel 2

Aanbiedingen

1. Alle schriftelijke en mondelinge aanbiedingen van Mechan zijn vrijblijvend en dertig (30) dagen
geldig tenzij anders vermeld.
2. Mechan verstrekt de technische gegevens zoals maten, gewichten en capaciteiten in
aanduidingen, die in Nederland gangbaar zijn. Deze gegevens zijn bij benadering, tenzij expliciet
anders aangegeven.
3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering Af Fabriek vestigingsplaats
Mechan conform Incoterms 2010.
4. Een verkoopovereenkomst komt tot stand nadat Mechan de bestelling van de klant schriftelijk,
waaronder begrepen per email, fax of brief, heeft bevestigd. Na deze bevestiging is de bestelling
voor de klant bindend. Wijziging van de bestelling door de klant is niet mogelijk, behoudens door
Mechan schriftelijk aanvaarde wijzigingen en voorafgaande betaling door de klant van alle kosten
die verband houden met de wijziging.
5. Indien de klant de aanbieding van Mechan niet aanvaardt, heeft Mechan het recht alle kosten
die zij voor deze aanbieding heeft gemaakt, bij de klant in rekening te brengen. De
betalingstermijn daarvoor bedraagt tien (10) dagen tenzij schriftelijk anders aangegeven door
Mechan.
6. Bescheiden van zuiver technische aard blijven eigendom van Mechan, dienen op eerste
verzoek van Mechan door de klant franco te worden geretourneerd en mogen niet openbaar
worden gemaakt door de klant.
7. Indien de klant een bestelling bij Mechan heeft geplaatst die door Mechan is bevestigd door
middel van een orderbevestiging, is die bestelling vanaf het moment van de orderbevestiging
bindend. In geval van annulering is de klant aan Mechan annuleringskosten verschuldigd ter
hoogte van 15% van de totale prijs. Deze annuleringskosten zijn direct opeisbaar.
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Artikel 3

Levering

1. Levering vindt plaats Af Fabriek, vestigingsplaats Mechan, conform Incoterms 2010.
2. Door Mechan geleverde zaken kunnen wijzigingen in de constructie of het ontwerp ten
opzichte van de bevestigde bestelling bevatten, zolang die wijzigingen de standaard waren ten
tijde van de levering. De klant heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding voor
de wijziging.
3. De door Mechan opgegeven leveringstermijn is bij benadering en kan variëren door – onder
andere - vertraging in de toelevering aan Mechan. Overschrijding van de leveringstermijn is
nimmer fataal en geeft de klant geen recht op ontbinding, behoudens in geval van overmacht als
bepaald in deze voorwaarden. Overschrijding van de leveringstermijn door Mechan geeft de klant
nimmer recht op schadevergoeding.
4. De leveringstermijn gaat in wanneer door partijen over alle commerciële en technische details
overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Mechan, de
overeengekomen (termijn)betaling door Mechan is ontvangen en aan de noodzakelijke
voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.
5. In geval van wijziging van de koopovereenkomst begint een nieuwe leveringstermijn te lopen.
6. Indien de klant zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst opschort of niet tijdig nakomt,
wordt de leveringstermijn overeenkomstig verlengd.
7. In geval van onvoorziene omstandigheden die buiten de schuld van Mechan liggen (zoals
bijvoorbeeld in geval van vertraging in de levering door de fabrikant aan Mechan) is Mechan
gerechtigd de leveringstermijn overeenkomstig te verlengen.
Artikel 4

Risico-overgang

1. Het risico van een door Mechan geleverde zaak, gaat over op het moment van levering (Af
Fabriek vestigingsplaats Mechan conform Incoterms 2010).
2. Het risico van opslag, laden, transport en lossen, rust bij de klant, ook indien partijen afspreken
dat Mechan zal zorgdragen voor het transport van een zaak naar een door de klant aan te wijzen
locatie.
3. Mechan zal op schriftelijk verzoek van de klant en voor diens rekening, het transport
verzekeren zonder dat zulks afbreuk doet aan het in lid twee bepaalde. In geval van een dergelijk
verzoek, is Mechan vrij de vervoerder te kiezen. De klant zal iedere keuze van Mechan
dienaangaande accepteren en de kosten van de transportverzekering op eerste verzoek aan
Mechan voldoen.
Artikel 5

Prijzen en prijswijziging

1. Prijzen zijn exclusief transportkosten, verzekeringskosten, belastingen, milieutoeslagen en
andere toeslagen.
2. Indien Mechan zorgdraagt voor het transport naar een door de klant aan te duiden locatie,
worden de transportkosten, verzekeringskosten en overige kosten doorberekend aan de klant.
3. De tussen Mechan en de klant overeengekomen prijzen zijn bindend met dien verstande dat
Mechan gerechtigd is een stijging van één of meer kostprijsbepalende factoren die is opgetreden
na het sluiten van de overeenkomst, aan de klant door te berekenen. Onder kostprijsbepalende
factoren vallen bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) inkoopprijzen, wisselkoersen, lonen, sociale of
andere lasten, belastingen, invoerrechten en vrachtprijzen.
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4. De klant zal de in lid 3 genoemde prijsstijging voldoen naar keuze van Mechan op een van de
hierna genoemde momenten:
- als de prijsstijging zich voordoet;
- tegelijk met de betaling van de hoofdsom;
- bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
Artikel 6

Wijzigingen en staking verkoop

1. De klant zal zonder voorafgaande toestemming van Mechan geen wijzigingen
aanbrengen aan de door Mechan geleverde zaken. De klant blijft in verband met door
hem, na verkregen toestemming, aan te (doen) brengen wijzigingen, te allen tijde
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen, met inbegrip van het eventuele
verlies van garantieaanspraken van eindgebruikers jegens Mechan en/of de fabrikant.
2. Mechan kan van de klant verlangen dat hij tegen een passende vergoeding bepaalde
veranderingen in de door Mechan geleverde zaken aanbrengt.
3. Mechan heeft te allen tijde het recht om veranderingen/wijzigingen in haar zaken te
(doen) aanbrengen zonder dat daarmee voor Mechan de verplichting ontstaat reeds door
haar geleverde zaken dienovereenkomstig aan te passen, dan wel te wijzigen.
4. Mechan heeft te allen tijde het recht de verkoop van bepaalde zaken te staken. Definitief
geplaatste bestellingen van zaken van Mechan waarvan de verkoop zal worden gestaakt,
zullen desondanks conform de koopovereenkomst door de klant worden afgenomen.
Artikel 7

Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de betaling van de koopsom onmiddellijk na de ter
beschikking stelling aan de klant van het gekochte.
2. In geval de klant nalaat zijn betalingsverplichtingen jegens Mechan tijdig te voldoen of slechts
gedeeltelijk (tijdig) voldoet, is de klant onmiddellijk zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist
in verzuim en is hij aan Mechan rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand of de wettelijke
handelsrente voor bedrijven indien die hoger is, over de koopsom of het restant daarvan en wel
vanaf de vervaldag. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als volle
maand.
3. Ten aanzien van de betaling van de koopsom is verrekening door de klant uitgesloten.
4. In geval de klant nalaat zijn betalingsverplichtingen jegens Mechan tijdig te voldoen of slechts
gedeeltelijk (tijdig) voldoet, komen alle kosten tot verkrijging van volledige betaling door de klant,
voor rekening van de klant. Onder deze kosten vallen onder meer (doch niet uitsluitend) de
werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die aan de inning van de
vordering van Mechan zijn verbonden met een minimum van €1500.
5. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities, is de klant verplicht, op eerste verzoek, naar
het oordeel van Mechan voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken, daaronder begrepen
het vestigen van een pandrecht. Als de klant hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet,
raakt hij in verzuim in welk geval Mechan de verkoopovereenkomst kan ontbinden en de schade
op de klant kan verhalen.
6. De koopsom of het resterende deel daarvan is in elk geval onmiddellijk opeisbaar indien:
- een (of meer) overeengekomen betalingstermijn(en) niet word(t)(en) nageleefd;
- de klant in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder
curatelenstelling is aangevraagd, de klant overlijdt of, zijnde een rechtspersoon, wordt
ontbonden, dan wel de onderneming van de klant wordt geliquideerd (zulks onverminderd het
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-

recht van Mechan de overeenkomst in het voorkomende geval te ontbinden als bepaald in lid
8 van dit artikel);
enig beslag door derden op zaken of vorderingen van de klant wordt gelegd;

7. Mechan is bevoegd haar schulden aan de klant te verrekenen met vorderingen van de klant op
Mechan. Voorts is Mechan bevoegd haar schulden aan de klant te verrekenen met vorderingen
van aan Mechan gelieerde ondernemingen op de klant. Daarnaast is Mechan bevoegd haar
vorderingen op de klant te verrekenen met schulden van aan de klant gelieerde ondernemingen
aan Mechan. Onder gelieerde ondernemingen worden bedoeld de ondernemingen die behoren
tot dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b BW alsmede de deelnemingen in de zin van artikel
2:24c BW.
8. In geval van surseance van betaling, faillissement, overlijden van de klant of, zijnde een
rechtspersoon, ontbinding of liquidatie van de onderneming van de klant, is Mechan bevoegd de
overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke
verklaring. In het voorkomende geval is Mechan bevoegd alle geleverde en niet volledig betaalde
zaken terug te nemen. Artikel 9 "Niet afgenomen zaken" van deze voorwaarden, is in dat geval
gelijkelijk van toepassing.
Artikel 8

Reclame

1. Reclames over onmiddellijk waarneembare afwijkingen betreffende de bevestigde bestelling,
het geleverde respectievelijk de facturering, moeten worden ingediend binnen tien dagen nadat
de bevestiging van de bestelling is ontvangen, de levering is geschied respectievelijk de factuur is
ontvangen.
2. Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde
zaken en evenmin op alsnog te leveren zaken, ook niet als die zaken zijn of zullen worden
geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst, tenzij de werking van het eerder geleverde
afhankelijk is van de conditie van de zaak waarover is gereclameerd.
3. Mechan treft na ontvangst van reclame onverwijld doeltreffende maatregelen.
4. Het indienen van reclame ontheft de klant niet van zijn verplichting tot betaling binnen de
betalingstermijn.
5. Indien bij de levering blijkt dat het geleverde niet overeenstemt met hetgeen partijen zijn
overeengekomen, heeft de klant recht op onverwijlde wijziging en/of aanvulling, tenzij het een
verschil van ondergeschikt belang betreft of de wijzigingen standaard waren ten tijde van de
levering zoals bepaald in artikel 3 lid 2 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 9

Niet afgenomen zaken

1. De klant is gehouden de zaken bij eerste aanbieding tot aflevering in ontvangst te nemen.
2. Indien de klant de zaak/zaken bij aflevering niet afneemt, is Mechan gerechtigd de
koopovereenkomst te ontbinden en de desbetreffende zaak/zaken aan een andere partij, naar
haar keuze, te verkopen.
3. In een dergelijk geval dat de klant de zaak/zaken bij eerste aanbieding tot aflevering niet
afneemt, is de klant aan Mechan een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 10%
van de netto verkoopprijs. Voorts is de klant aansprakelijk voor alle kosten en schade die Mechan
wegens de niet afgenomen bestelling moet maken, zoals bijvoorbeeld opslagkosten, extra
transportkosten en schade ten gevolge van een lagere verkoopprijs.
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Artikel 10

Garantie en aansprakelijkheid

1. Op de door Mechan geleverde zaken rust fabrieksgarantie. Mechan verstrekt geen
aanvullende garantie.
2. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is Mechan niet aansprakelijk voor
enige schade die is ontstaan aan door haar geleverde zaken of diensten daaronder begrepen ter
voorkoming of beperking van schade gemaakte kosten, en evenmin voor schade die door het
geleverde of door hetgeen in licentie is gegeven direct of indirect is veroorzaakt aan de klant of
aan derden, daaronder begrepen kosten en schade ten gevolge van beschadiging, vernietiging
en/of zoekraken van bestanden en/of informatiedragers van de klant.
3. Mechan is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen indirecte schade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Voor zover Mechan ondanks het hiervoor bepaalde toch aansprakelijk zou zijn, is die
aansprakelijkheid beperkt tot aansprakelijkheid voor het bedrag waarvoor Mechan is verzekerd
en dat door de verzekeraar dienaangaande wordt uitbetaald.
5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking
van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
Artikel 11

Intellectuele eigendomsrechten

1. De klant zal de vermelding of uitingen van de intellectuele eigendomsrechten op de door
Mechan geleverde zaken (hierna: Intellectuele Eigendomsrechten) of door Mechan verstrekte
materialen, daaronder begrepen naamplaatjes, registratienummers etc., niet verwijderen of
wijzigen;
2. Het is de klant niet toegestaan de Intellectuele Eigendomsrechten te gebruiken op andere
zaken of voor andere diensten dan door Mechan expliciet is voorgeschreven, daaronder
begrepen (doch niet uitsluitend) verpakkingsmateriaal, accessoires, promotieartikelen of
(werk)kleding.
3. De klant onthoudt zich van elk ongeoorloofd gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten en
zal voorts elk ongeoorloofd gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten dat door hem wordt
geconstateerd onverwijld melden aan Mechan.
Artikel 12

Eigendomsvoorbehoud

1. Mechan behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle door haar aan de klant of (via de klant)
aan een derde geleverde zaken, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen jegens Mechan. Onder dergelijke betalingsverplichtingen vallen zowel
verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst in kwestie, alsmede daaruit voortvloeiende
overeenkomsten terzake de levering van door Mechan geleverde zaken alsmede in verband
daarmee verrichte diensten en/of werkzaamheden, waaronder mede zijn begrepen vorderingen
op de klant terzake diens tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten.
2. Zolang de klant nog geen eigendomsrecht op de aan haar geleverde zaken heeft verkregen, is
zij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mechan niet gerechtigd de zaken te
vervreemden, te bezwaren of anderszins over de zaken te beschikken. De klant is verplicht om
terzake de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op het eerste verzoek aan Mechan een
(stil) pandrecht te verlenen.
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Artikel 13

Overmacht

1. Mechan heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten in geval van en
gedurende de periode van, overmacht. Onder overmacht wordt ondermeer begrepen
weersomstandigheden, aardbevingen, brand, stroomstoringen, wegblokkades, stakingen of
werkonderbrekingen, de omstandigheid dat leveranciers of onderaannemers van Mechan of door
Mechan ingeschakelde derden niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen jegens Mechan, en
import- of handelsbeperkingen.
2. Indien nakoming door overmacht langer duurt dan zes maanden of indien nakoming blijvend
onmogelijk is, is elk der partijen gerechtigd de betreffende koopovereenkomst te ontbinden.
3. Partijen hebben geen recht op schadevergoeding in geval van de opschorting of ontbinding
van de koopovereenkomst door vorengenoemde omstandigheden.
Artikel 14

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen,
verkopen en diensten van Mechan en alle met Mechan gesloten overeenkomsten, is Nederlands
recht van toepassing.
Artikel 15

Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van aanbiedingen, orderbevestigingen,
leveringen, verkopen en diensten van Mechan en met Mechan gesloten overeenkomsten,
waaronder begrepen de uitvoering van zulke overeenkomsten, zullen worden beslecht door de
Rechtbank Midden-Nederland.

Mechan Groep BV
Postbus 2
3790 CA Achterveld
Hessenweg 164
3791 PM Achterveld
+31 (0)342 45 95 41
www.mechangroep.nl
info@mechangroep.nl
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