ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN RTS NEDERLAND BV

1.

WERKINGSSFEER

1.1	Onder RTS wordt in deze voorwaarden verstaan: RTS Nederland BV,
Ruitenbeek 5 in Putten.
1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
van RTS en op alle met RTS gesloten overeenkomsten tot verkoop en
levering en/of aanneming van werk.
1.3
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of afwijkende
voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen behalve
voorzover RTS deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.

AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1	Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijsopgaven van RTS zijn vrijblijvend of, indien uitdrukkelijk een termijn is gesteld, slechts bindend
voor de gestelde termijn. Tenzij anders vermeld zijn prijzen exclusief
BTW.
2.2	Overeenkomsten met RTS komen pas tot stand zodra deze schriftelijk
door RTS 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.

3.

PRIJZEN

3.1

Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of
meer der kostprijs-factoren een verhoging ondergaan (ook al geschiedt
dit ingevolge voorzienbare omstandigheden) is RTS gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, met betrekking tot
alle dan nog te leveren goederen c.q. bewerkingen. Bij een verhoging
van meer dan 10 % van de oorspronkelijk overeengekomen prijs heeft
de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
In de overeenkomst is de bevoegdheid van RTS begrepen om door haar
verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen zodra het
daarvoor in rekening te brengen bedrag bekend is. Als meerwerk wordt
beschouwd al hetgeen door RTS in overleg met de opdrachtgever
tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract
of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden
wordt geleverd en/of aangebracht, danwel door RTS boven de in het
contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde
werkzaamheden wordt gepresteerd.

3.2

4.

TOLERANTIES

4.1	Tenzij anders overeengekomen behoudt RTS ten aanzien van de op
door haar verstrekte afbeeldingen én tekeningen voorkomende maten,
gewichten, materiaalvermelding en andere bepalende gegevens zich
de gebruikelijke toleranties voor, zoals omschreven in de technische
leveringsvoorwaarden volgens D.I.N. en E.N., zonder dat de opdrachtgever daaraan rechten kan ontlenen.
4.1
Tenzij anders overeengekomen zal ten aanzien van de te leveren hoeveelheden aan RTS een tolerantie zijn toegestaan wat betreft gewicht
van 10% meer of minder en wat betreft aantal lengten 10% meer.

5.

5.2

5.3

5.4

6.

In afwijking van het vorige lid wordt de levertijd verlengd met de duur
van de vertraging die aan de zijde van RTS ontstaat ten gevolge van het
niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met
betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
Levering vindt plaats op het moment dat de goederen de fabriek van
RTS verlaten. ook in geval het vervoer bij de prijs is inbegrepen
(“franco levering”) geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever. Tenzij de opdrachtgever een vervoermiddel heeft aangewezen, bepaalt
RTS de wijze van vervoer naar beste overtuiging zonder enige
aansprakelijkheid op zich te nemen.
Indien de opdrachtgever zijn financiële verplichtingen niet, danwel
niet tijdig nakomt, of wanneer de overeengekomen betalingslimiet is
overschreden of overschreden dreigt te worden, is RTS gerechtigd de
levertijd op te schuiven danwel de koop te ontbinden.

GARANTIE

A.
BETREFFENDE VERVAARDIGDE GOEDEREN
6.1	RTS garandeert gedurende 1 jaar na levering dat de door haar ge-

6.2

6.3
6.4

leverde goederen deugdelijk zijn en geschikt voor normaal gebruik,
mits de opdrachtgever tijdig en terecht heeft gereclameerd. In geval
van een tijdige en terechte reclame zoals in artikel 7 van deze voorwaarden bepaald zal RTS kosteloos de ondeugdelijk bevonden goederen vervangen of repareren, hetzij deze goederen terugnemen onder
restitutie van de koopprijs, een en ander ter keuze van RTS.
Ten aanzien van door RTS van derden betrokken materialen en producten aangewend ter vervaardiging van geleverde goederen gelden in
afwijking van het eerste lid tegenover de opdrachtgever de garantiebepalingen van de leverancier(s) van RTS.
De garantie van de leverancier(s) van RTS is van kracht gedurende zes
maanden na aflevering c.q. gedurende de periode dat de garantie van
de leverancier(s) van RTS duurt.
Tenzij van tevoren uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
geldt voor profielen een uitvalspercentage van 1%.   
Bovengenoemde garantie geldt niet indien de opdrachtgever niet, niet
behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit
een met RTS gesloten overeenkomst voortvloeit en/of indien gebruik
wordt gemaakt van keuringsmethoden die niet eerst met RTS zijn besproken.

B.

BETREFFENDE ANODISEREN OF LAKKEN

6.5

Voor het lakken van materialen wordt garantie verleend overeenkomstig de bepalingen in de garantieverklaring betreffende lakwerk.
Voor materialen welke door RTS worden bewerkt (lakken of anodiseren)
geldt een uitvalspercentage van 3%. Wanneer RTS een bewerking uitvoert op door de opdrachtgever geleverde materialen dient de opdrachtgever 3% meer te leveren dan de nominale kwantiteit.
Ten aanzien van door RTS van derden betrokken materialen en/of producten, aangewend bij bewerking, gelden tegenover de opdrachtgever
de garantiebepalingen van de leveranciers van RTS in aanvulling op
deze voorwaarden. Er wordt geen garantie verleend voor bewerking
aan materialen van derden met een andere legering dan die legeringen
welke door RTS worden betrokken.
De artikelleden 6.2 en 6.4 zijn ook op anodiseren en lakken van toepassing.

6.6

6.7

6.8

7.

RECLAMES

7.1	Reclames wegens een onvolledige of onjuiste levering of wegens uiterlijk waarneembare gebreken aan goederen moeten op de vrachtbrief
bij aflevering worden vermeld, bij gebreke waarvan de garantieverplichtingen van RTS zoals omschreven in het vorige artikel vervallen.
Reclames terzake van niet uiterlijk waarneembare gebreken dienen
schriftelijk te worden gemeld binnen 48 uur nadat zij redelijkerwijs

10. ONTBINDING
10.1

10.2

RTS is gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten
te ontbinden in geval diens surséance van betaling of faillissement
wordt aangevraagd of verkregen, dan wel dat een aanvraag tot toelating tot de wet schuldsanering natuurlijke personen is aangevraagd
of indien de opdrachtgever is toegelaten tot de wet schildsanering
natuurlijke personen.
In geval van ontbinding zal al hetgeen de opdrachtgever aan RTS
verschuldigd is terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn, onverminderd
de aansprakelijkheid van opdrachtgever voor de door RTS geleden
schade.

11. OVERMACHT
8.

AANSPRAKELIJKHEID

8.1	In geval van ondeugdelijke levering en/of enige andere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is RTS slechts gehouden
tot de garantie-verplichtingen zoals omschreven in artikel 6 en 7 van
deze voorwaarden. RTS is niet aansprakelijk voor enige schade ten
gevolge hiervan, behoudens i) voor zover het letselschade betreft
of ii) in geval van door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove
nalatigheid van RTS en/of haar leidinggevend personeel. in welk geval
de aansprakelijkheid van RTS beperkt is tot de directe schade van
de opdrachtgever, te weten de kosten om de geleverde goederen te
herstellen. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en/of bedrijfsschade
is uitgesloten.
8.2	Goederen van de opdrachtgever of van derden welke ingevolge een
overeenkomst met de opdrachtgever in het bedrijf van RTS of haar
onderaannemers aanwezig zijn, zijn tegen geen enkel risico verzekerd.
De opdrachtgever is verplicht hiervoor zelf een deugdelijke verzekering af te sluiten. RTS is niet aansprakelijk voor schade aan deze goederen ten gevolge van brand, explosie, waterschade, diefstal, vermissing
of enige andere schadeoorzaak.
8.3	De opdrachtgever zal RTS vrijwaren voor aanspraken van derden terzake van schade zoals in dit artikel bedoeld. Onder derden worden ook
werknemers van de opdrachtgever en personen die voor rekening van
de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, verstaan.

9.
9.1

LEVERTIJDEN EN -CONDITIES

5.1	Een overeengekomen levertijd geldt immer bij benadering. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding. Bij overschrijding door RTS van de levertijd
met meer dan twee weken is de opdrachtgever gerechtigd schriftelijk
een termijn te stellen van tenminste twee weken, waar binnen alsnog
geleverd moet worden. Blijft levering dan wederom uit dan is de
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

moeten zijn geconstateerd, weekenden en feestdagen niet meegerekend.
7.2	
De in artikel 6 genoemde garantieaanspraken vervallen zodra de
goederen verdere bewerking, montage of inbouw hebben ondergaan of
ondeugdelijk zijn opgeslagen. Tevens vervalt recht op garantie indien
RTS niet in staat wordt gesteld het materiaal waarover gereclameerd
wordt, te onderzoeken.
7.3
Opdrachtgever heeft in het geval van een ondeugdelijke levering en/of
enige andere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend de rechten en plichten die in artikel 6, 7 en 8 van deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd. In het bijzonder is het recht tot
ontbinding, opschorting, vernietiging en/of wijziging door de opdrachtgever in verband met een dergelijke tekortkoming uitgesloten.

BETALING

Betaling voor geleverde goederen of diensten dient zonder korting of
compensatie te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij
anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is
RTS gerechtigd de wettelijke handelsrente te berekenen.
9.2	Alle buitengerechtelijke kosten gemaakt ter invordering van hetgeen
de opdrachtgever aan RTS verschuldigd is, zijn voor rekening van de
opdrachtgever, met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom.
9.3
Ondanks anders luidende specificatie strekken betalingen aan RTS
primair in mindering op gemaakte kosten en rente, en vervolgens op de
uitstaande hoofdsommen in volgorde van de datum van de opeisbaarheid.
9.4
RTS behoudt zich te allen tijde het recht voor vooruitbetaling of betaling bij aflevering te vorderen, danwel zekerheden of waarborgen voor
betaling te verlangen.
9.5
Indien de opdrachtgever met enige betalings- of andere verplichting in
gebreke is, heeft RTS het recht verdere uitvoering van alle met de
opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten totdat deze
volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
9.6
Indien betalingskorting is overeengekomen is die alleen van toepassing
onder de voorwaarde dat alle voorgaande facturen zijn voldaan en
indien betaling plaatsvindt binnen de overeengekomen termijn.

11.1

11.2

Van overmacht is in de relatie tussen RTS en de opdrachtgever onder
meer sprake in geval van (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer,
molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfs
bezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën en gereedschappen, storing in de
levering van energie, indien om welke reden dan ook de leverancier bij
wie RTS gekochte goederen of daarvoor benodigde grondstoffen heeft
besteld deze niet of niet tijdig aan RTS heeft geleverd, danwel de
overeenkomst tussen RTS en de leverancier is geannuleerd, en voorts
alle omstandigheden ontstaan buiten de wil of toedoen van partijen.
In geval een overmachtsituatie onder de overeenkomst tussen RTS en
de opdrachtgever langer dan drie maanden voortduurt is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1

Zolang de opdrachtgever niet alle verschuldigde bedragen inclusief
eventuele vertragingsrente en incassokosten aan RTS heeft voldaan of
daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt RTS zich de eigendom van
zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de opdrachtgever over,
zodra de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens RTS heeft
voldaan.

13. SPECIALE OPDRACHTEN
13.1	Bij opdrachten tot vervaardiging of bewerking van goederen volgens
door de opdrachtgever verstrekte gegevens vrijwaart de opdrachtgever
RTS volledig voor eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder
met name intellectuele eigendomsrechten.
13.2 Alle in het kader van een aan RTS verstrekte opdracht door RTS aangekocht of vervaardigde hulpmaterialen, waaronder gereedschap en
matrijzen, blijven eigendom van RTS, ook indien RTS de kosten daarvan
geheel of gedeeltelijk aan de wederpartij in rekening heeft gebracht.

14. BEVOEGDE RECHTER/TOEPASSELIJK RECHT
14.1	
De relatie tussen RTS en de opdrachtgever wordt beheerst door
Nederlands recht.
14.2 Geschillen tussen RTS en de opdrachtgever zullen met uitsluiting van
alle andere worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland.

