
ALGEMENE VERKOOP- EN 

LEVERINGSVOORWAARDEN FRANKENHUIS 
B.V. 

I OMVANG DER VOORWAARDEN 

1. De door Frankenhuis met haar opdrachtgevers afgesloten offertes, verkopen en leveringen 
vinden uitsluitend plaats op grond van deze voorwaarden. Zij gelden tevens voor alle 
toekomstige offertes,  verkopen en leveringen ook al is dat dan niet uitdrukkelijk 
overeengekomen. Tegen-bevestigingen van de koper onder verwijzing naar de eigen 
voorwaarden worden niet erkend. 

2. Afwijking van onze voorwaarden is slechts geldig als dit door ons schriftelijk is bevestigd. 
3. Tenzij uit een schriftelijke overeenkomst of uit deze voorwaarden het tegendeel blijkt, gelden de  

“Incoterms 2010”. 

II OFFERTE, ORDERBEVESTIGING EN CONTRACT 

1. Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. Alle offertes en orderbevestigingen zijn slechts 
rechtsgeldig als zij schriftelijk zijn vastgelegd. Dit geldt tevens voor aanvullingen, wijzigingen en 
bijkomende afspraken. Als datum voor het contract geldt de datum van de orderbevestiging. 
Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur,  mits schriftelijk 
door middel van een aangetekend schrijven  en met inachtneming van een opzegtermijn van 
tenminste zes  maanden. 

III PRIJZEN 

1. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde  prijzen zijn gebaseerd op de op het 
moment van afgifte of afsluiting  bestaande  belastingen en heffingen op of met betrekking tot 
de te leveren goederen en tevens op de op het moment van afgifte of afsluiting geldende 
vrachttarieven en verzekeringspremies of met betrekking tot de door ons geleverde goederen tot 
de overeengekomen leverplaats. Verhogingen in deze zijn voor rekening van de koper. 

2. Frankenhuis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door haar opgegeven prijzen tijdens 
de duur van de overeenkomst te verhogen,  indien de kosten voor ons toenemen als gevolg van 
buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden,  zulks bijvoorbeeld in geval van stijging van 
de loonkosten,  een wijziging in wisselkoersen,  een stijging van de energieprijzen of een stijging 

van de be- of verwerkingsprijzen. Indien de prijs aldus binnen een kalenderjaar met meer dan 
5% zou worden verhoogd,  heeft de koper het recht om de overeenkomst op die grond voortijdig 
op te zeggen tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat. 

3. Onverminderd het overigens in dit hoofdstuk bepaalde heeft Frankenhuis het recht om jaarlijks 
haar prijzen aan te passen conform de ontwikkeling van het prijspeil in de branche. 

4. Als de koper de goederen niet binnen de overeengekomen levertijd afneemt, kunnen wij de 
prijzen opnieuw vaststellen. 

IV LEVERING 

1. De door ons genoemde data en termijnen zijn vrijblijvend voor zover niet uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 

2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de verzending volgens de 
“Incoterms 2010”. 

3. Tenzij de koper zelf voor vervoer zorgt, worden de goederen verzonden via een door ons te 
kiezen wijze van vervoer. 

4. Indien de koper niet tijdig afroept zijn wij gerechtigd onmiddellijke en voorafgaande betaling 
voor alle te leveren goederen, tegen aanbod van de te leveren goederen,  te vorderen of de 
order voor het nog niet geleverde gedeelte te annuleren,  zonder dat de koper hiervan enig recht 
op schadevergoeding kan ontlenen. 

5. Bij niet tijdige levering stelt koper schriftelijk een termijn, waarbinnen alsnog geleverd kan 

worden. Indien deze termijn wordt overschreden heeft koper het recht de overeenkomst,  voor 
zover nog niet uitgevoerd,  te annuleren. Schadevergoeding  wegens niet tijdige levering is 
uitgesloten. 

6. Vertraging in de aflevering ten gevolge van overmacht en ten gevolge van omstandigheden die 
niet aan ons te wijten zijn en die ons de aflevering bemoeilijken of onmogelijk maken – hiertoe 



ook te rekenen gebrek aan grondstoffen, bedrijfsstoring,  staking,  uitsluiting,  gebrek aan 

personeel,  het ontbreken van transportmogelijkheden,  overheidsmaatregelen,  enz- , zelfs als 
deze bij onze grondstoffenleveranciers voorkomen – bevrijden ons voor de tijd dat deze 
omstandigheden en de gevolgen daarvan zich voordoen van onze verplichting tot levering binnen 
de overeengekomen termijn en geven ons het recht de overeenkomst,  voor zover nog niet 
uitgevoerd,  te annuleren.  Schadevergoeding  wegens niet tijdige levering is uitgesloten. 

7. Indien het economische leven in het land van koper ten gevolge van oorlog, burgeroorlog of 
soortgelijke gebeurtenissen ernstig  stagneert,  hebben wij het recht de overeenkomst voor 
zover nog niet uitgevoerd,  te annuleren. 

8. Indien Frankenhuis bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
heeft voldaan,  of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het 
verrichte casu quo het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

9. Elke levering onder een contract wordt gezien als een aparte levering en elke claim met 
betrekking tot een levering heeft geen impact op de overige leveringen die onderdeel van het 
contract zijn. 

V HOEVEELHEDEN 

1. De levering en facturering geschieden, mits anders  overeengekomen,  op basis van het 
uitgeleverde gewicht/hoeveelheid,  op het ogenblik van de verzending der 
goederen.  Frankenhuis heeft het recht 5%  meer of minder dan de gecontracteerde hoeveelheid 
te leveren. 

VI BETALING 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden al onze leveringen tegen betaling 
binnen 30 dagen na factuur datum zonder recht op korting,  verrekening of opschorting,  bij 
gebreke waarvan de koper van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in 
verzuim raakt en aan Frankenhuis de wettelijke handelsrente is verschuldigd vanaf vervaldatum. 

2. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan Frankenhuis 
verschuldigde bedragen komen ten laste van de koper. De buitenrechtelijke kosten worden ten 
deze gefixeerd op 15% van het door de koper onbetaald gelaten bedrag, zulks met een 

minimum van € 250. 
3. Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitenrechtelijke kosten, dan op de rente en 

vervolgens op de oudste factuur. 
4. Betaling wordt slechts geacht te zijn gedaan, zodra en voor zover wij vrij over het bedrag 

kunnen beschikken. 
5. Indien koper na schriftelijke aanmaning in gebreken blijft zijn betalingsverplichtingen na te 

komen en wanneer ons omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de koper 
onzeker maken, zijn wij gerechtigd eventuele volgende leveringen terstond te annuleren dan wel 
op te schorten tot koper aan zijn verplichting heeft voldaan. Wij hebben tevens het recht de 
gehele restvordering op te eisen,  vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen. 

6. Koper dient ons alle schades, veroorzaakt door niet of niet tijdige betaling te vergoeden. Hiertoe 

wordt ook gerekend de schade ten gevolge van koersverlies. Tevens wordt hiertoe gerekend de 
mogelijkheid, dat koper de betaling in zijn woonplaats tijdig heeft bewerkstelligd doch dat de 
betaling door omstandigheden buiten zijn schuld plaats vindt op voor ons nadelige wijze. Kosten 
van incassering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de koper. 

7. Koper is slechts gerechtigd tot verrekening, achterhouden van betalingen, korting e.d., zelfs 
wanneer klachten zijn aangemeld, indien dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan of 
als de tegenvordering rechtsgeldig vastgesteld is. 

VII EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Zolang niet alle vorderingen op koper, welke ons nu of in de toekomst uit hoofde van enige 
rechtsgrond toekomen, zijn voldaan, behouden wij ons het recht op de volgende zekerheden 
voor, waarvan wij op verzoek afstand zullen doen, voor zover hun waarde de vordering met 
meer dan 20% te boven gaat. 

2. De goederen blijven ons eigendom. Verwerking of verandering geschiedt altijd voor ons als 
producent doch zonder verplichtingen voor ons. Indien ons (mede-)eigendom door enige 
overeenkomst teniet gaat geldt reeds nu, dat het (mede-) eigendom van koper in de totale partij 
in verhouding (factuurwaarde) aan ons overgaat. Koper garandeert ons (mede-) eigendom 
onvoorwaardelijk. Goederen, waarvan ons (mede-) eigendom vaststaat, worden hierna als 
voorbehoudsgoederen aangemerkt. 



3. Koper is gerechtigd de voorbehoudsgoederen in het normale handelsverkeer te verwerken en te 

vervreemden mits er geen betalingsachterstand bestaat. Verpanding of eigendomsoverdracht als 
zekerheid is niet toegestaan. De uit doorverkoop van voorbehoudsgoederen of op andere 
rechtsgronden ontstane vorderingen betreffende de voorbehoudsgoederen worden door koper in 
zijn geheel aan ons overgedragen. 

4. Indien koper zich niet houdt aan de overeenkomst, in het bijzonder wanneer 
betalingsachterstand optreedt, zijn wij gerechtigd de voorbehoudsgoederen op kosten van de 
koper terug te nemen. 

5. Koper is verplicht de voorbehoudsgoederen tegen verlies te verzekeren en ons op verlangen het 
bewijs van verzekering te tonen. Koper draagt eventuele aanspraken op verzekeringsuitkering 
aan ons over. 

6. Koper is verplicht op ons verzoek ons te assisteren bij alle maatregelen die wij, ter behartiging 
van onze rechten op voorbehoudsgoederen zullen nemen. 

VIII RISICO-OVERDRACHT 

1. Het risico gaat op koper over zodra de goederen aan degene, die voor het vervoer zorgt, zijn 
overgedragen of met het doel van verzending ons magazijn heeft verlaten. Indien verzending, 
buiten onze schuld onmogelijk is, gaat het risico tegelijk met de melding, dat de goederen voor 
verzending gereed liggen, op de koper over. 

IX GARANTIE 

1. Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen binnen het kader van 
de door ons aangegeven specificaties. Indien onze goederen ondeugdelijk blijken te zijn of 
ontbreken daaraan toegekende eigenschappen, dan leveren wij onder uitsluiting van verdere 
aanspraken van de koper –in het bijzonder onder uitsluiting van gevolgschade van de koper- 
vervangende goederen of wij herstellen de fouten, een en ander naar onze keuze. 

2. Herhaalde verbeteringen zijn toegestaan. Indien wij er niet in slagen binnen een redelijke 
termijn voor vervangende levering of herstel van de gebreken te zorgen, kan koper kiezen voor 
het ongedaan maken van de overeenkomst. 

3. Frankenhuis is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, tenzij deze het 
gevolg is van opzet of grove schuld van Frankenhuis. 

4. Garanties zijn uitgesloten voor goederen die zonder garantie dan wel als tweede keus zijn 
verkocht. Evenmin uitgesloten is garantie bij geringe afwijking in kleur, kwaliteit of afmeting. 

5. Klachten met betrekking tot de kwantiteit dienen ons onmiddellijk, uiterlijk echter binnen zeven 
dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk te worden medegedeeld. Voor klachten met 
betrekking tot de kwaliteit geldt een periode van dertig dagen. Klachten worden niet in 
behandeling genomen indien de goederen, waarop de klachten betrekking hebben zonder onze 
schriftelijke toestemming zijn bewerkt, verwerkt of doorverkocht. Garantieaanspraken kunnen 
na afloop van bovenvermelde termijnen niet meer in behandeling worden genomen. 

6. Indien geen opzet of grove schuld kan worden verweten aan ons of aan degene, die bij de 
verkoop en de aflevering betrokken zijn geweest, zijn schadevergoedingen uit hoofde van: 

• onmogelijkheid tot levering 

• onbedoelde schending van deze overeenkomst 

• ongeoorloofde handelingen 

uitgesloten. 

X VERPAKKING 

1. Indien koper opmaak- en verpakkingsmateriaal, dat eigendom van de verkoper blijft, niet binnen 
een door verkoper te stellen termijn, overeenkomstig de vastgestelde bepalingen in 
onberispelijke staat retourneert, hebben wij recht de koper deze kosten in rekening te brengen. 

XI MERKEN 

1. Indien wij goederen onder handelsmerk verkopen, mag dit merk zonder onze voorafgaande 
schriftelijke toestemming niet worden gebruikt voor van deze goederen vervaardigde producten. 

XII COMPETENTIE RECHTER ETC 



1. Voor deze verkoop- en leveringsvoorwaarden en voor alle gerechtelijke procedure tussen ons en 

koper geldt Nederlands recht. 
2. Wij behouden ons het recht voor de debiteur te doen dagvaarden voor de rechter van zijn 

woonplaats. 
3. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig mocht worden, wordt de geldigheid van alle 

overige bepalingen niet aangetast. 

 


