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ALGEMENE 

VERKOOPVOORWAARDEN VAN MCB 

VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN 

EN HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN  

 

Artikel 1. Definitie  

 

In de zin van deze Algemene Verkoopvoorwaarden 

gelden de volgende definities: 

MCB: de vennootschap met beperkte  

aansprakelijkheid naar Duits recht MCB Deutschland 

GmbH (statutaire zetel te Dormagen, ingeschreven 

in het handelsregister B van het kantongerecht te 

Neuss onder HRB 4212).  
Algemene Verkoopvoorwaarden: deze Algemene 

Verkoopvoorwaarden van MCB voor de levering van 

goederen en het verrichten van diensten.   
Diensten: diensten die bestaan in het leveren van 

diensten, de vervaardiging van een stoffelijk werk, de 

bewaring van zaken, de overhandiging van werken 

of het vervoer (doen vervoeren) van personen of 

zaken.  
Goederen: roerende goederen, onroerende  

goederen, software en eigendomsrechten.  
Koper: de contractpartij waaraan MCB goederen 

levert en/of diensten verleent, of waarmee MCB is 

overeengekomen dit te doen.   
Partijen: MCB en de Koper.  
Schriftelijk: elke vorm van communicatie per post, 

per e-mail of via enig ander elektronisch  

communicatiemiddel.  
Offerte: een document dat door MCB op verzoek 

van de Koper is opgesteld, en dat een gespecificeerd 

aanbod bevat met betrekking tot een voorgesteld 

contract.  
Order: een door de Koper bij MCB geplaatste 

schriftelijke bestelling van goederen en/of diensten. 
Contract: de schriftelijk vastgelegde afspraken 

tussen MCB en de Koper met betrekking tot de 

verkoop van goederen en/of diensten door MCB, 

alsmede alle daarmee verband houdende  

(rechts)handelingen. 

Overmacht: elk gebrek veroorzaakt door  
omstandigheden die redelijkerwijs niet kunnen 
worden gecontroleerd, voorzien of vermeden door de 
partij die in gebreke blijft, en die het voor deze partij 
onmogelijk maken om haar verplichtingen uit hoofde 
van het contract na te komen. Hieronder vallen in 
ieder geval gebreken als gevolg van stroomuitval, 
storingen van telecommunicatiediensten,  
cybercriminaliteit, brand, import- en  
exportbeperkingen, stakingen, uitval van machines, 
bedrijfsstoringen of tekortkomingen in de prestaties 
van toeleveranciers of andere derden, ziekte van 
personeel, personeelstekort, niet-beschikbaarheid, 
tekort, te late levering of ongeschiktheid van  
grondstoffen en materialen, om welke reden dan 
ook. Als overmacht worden echter niet beschouwd 

tekortkomingen bij de uitvoering van de  
verplichtingen van een door de Koper ingeschakelde 
derde.  
 
 
Artikel 2. Algemene bepalingen  
 
2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van 

toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, 
offertes, bestellingen, bestellingsbevestigingen, 
orders, orderbevestigingen, contracten en alle 
andere rechtshandelingen in verband met de 
levering van goederen en/of de verrichting van 
diensten. 

2.2 De toepasselijkheid van eventuele door de 
Koper gehanteerde Algemene Voorwaarden 
wordt door MCB uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.3 Afwijkingen van de Algemene  
Verkoopvoorwaarden dienen uitdrukkelijk 
schriftelijk te zijn overeengekomen, en gelden 
alleen voor het desbetreffende contract. Indien 
van toepassing behouden deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden hun aanvullende werking. 
 

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging van  
contracten 
 
3.1 Alle offertes, aanbiedingen en andere  

mededelingen van MCB betreffende de  
goederen of diensten zijn vrijblijvend en leiden 
niet tot enige verplichting voor MCB. Alle 
gegevens zoals maten, gewichten,  
afbeeldingen, beschrijvingen, berekeningen, 
montagetekeningen, tekeningen in  
monsterboeken, catalogi, prijslijsten,  
verkoopliteratuur en overige documenten en 
software zijn slechts bij benadering, echter naar 
beste vermogen vastgesteld, maar zijn niet 
bindend voor MCB. Kwaliteit en afmetingen 
gelden volgens de overeengekomen afspraken. 
Mondelinge afspraken, contracten, aanvullingen 
en wijzigingen van een contract tussen de 
contractpartijen zijn voor MCB uitsluitend 
bindend wanneer deze door MCB schriftelijk 
bevestigd zijn. In geval van tegenstrijdigheden 
tussen een bestelling van de Koper en de 
bevestiging door MCB is uitsluitend de  
bevestiging door MCB bindend. 

3.2 Het contract komt tot stand wanneer MCB de 
bestelling schriftelijk aanvaardt of uitvoert. 

3.3 De Koper is niet gerechtigd om een door hem 
opgegeven bestelling te wijzigen nadat het 
contract tot stand is gekomen. Een wijziging die 
niet schriftelijk door MCB bevestigd wordt, staat 
gelijk aan een annulering van de bestelling. 

3.4 Bij een annulering door de Koper van een order 
voor standaard-/assortimentsproducten heeft 
MCB recht op een annuleringsvergoeding ter 
hoogte van 30% van de voor de bestelling 
overeengekomen netto-verkoopprijs. Bij een 
annulering door de Koper van een  
klantspecifieke order heeft MCB recht op een 
annuleringsvergoeding ter hoogte van 75% van 



 

 

 

 
Pagina 2 van 8 Algemene verkoopvoorwaarden van MCB voor de levering van goederen en het verrichten van 

diensten – januari 2022 

 

de voor de bestelling overeengekomen netto-
verkoopprijs. Deze bepaling laat het recht van 
MCB op vergoeding van de daadwerkelijk 
ontstane schade of op nakoming van het 
contract onverlet, bijvoorbeeld als de goederen 
of diensten elders zijn aangeschaft. De boete zal 
echter worden verrekend met elke vordering tot 
schadevergoeding. De Koper heeft de  
mogelijkheid om tegenover MCB aan te tonen 
dat er geen of een aanzienlijk geringere schade 
is ontstaan. 

 

Artikel 4. Prijzen en betaling  

 

4.1 Alle overeengekomen prijzen luiden in euro. 

4.2 Prijsopgaven worden gedaan op basis van de 

door de Koper verstrekte gegevens, en zijn 

slechts geldig voor zover deze actueel, juist en 

volledig zijn. 

4.3 De in prijsopgaven aangegeven prijzen zijn altijd 

– voor zover niet vooraf uitdrukkelijk anders 

overeengekomen – netto-verkoopprijzen 

exclusief belastingen waaraan de goederen 

en/of diensten zijn onderworpen of die hierop 

worden geheven, documentatie,  

verpakkingsmateriaal, verpakking en  

verzending, en/of kosten (transport,  

verzekering, douanerechten,  

vergunningskosten voor import en export etc.).  

4.4 De levering van gewijzigde of aanvullende 

goederen of diensten zal aanleiding geven tot 

het recht op een meerprijs ten laste van de 

Koper tegen de verkoopprijzen (goederen) en 

de regieprijzen (diensten) zoals die bij MCB 

gelden op het desbetreffende moment. 

4.5 Indien na het afsluiten van het contract de door 

MCB te betalen netto-inkoopprijzen van de voor 

de productie van de goederen benodigde resp. 

gebruikte materialen met meer dan 5% stijgen, 

dan heeft MCB het recht om de prijsstijging aan 

de Koper door te berekenen. Bij prijsstijgingen 

van meer dan 10% verplichten partijen zich 

aanvullende contractuele onderhandelingen te 

voeren om tot een passende aanpassing van de 

overeengekomen prijzen te komen. Indien de 

partijen geen overeenstemming kunnen  

bereiken over de aanpassing van de prijs, dan 

heeft elke partij het recht om zich uit het contract 

terug te trekken. 

4.6 De Koper accepteert elektronische facturen 

voor goederen en diensten. Facturen zijn 

betaalbaar op de statutaire zetel van MCB. 

Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de 

betalingstermijn vijftien (15) dagen na ontvangst 

van de factuur. Eventuele klachten over facturen 

moeten binnen de betalingstermijn worden 

ingediend, anders kunnen deze niet meer 

worden geaccepteerd. Bij een niet tijdig  

betaalde factuur worden alle openstaande 

facturen onmiddellijk opeisbaar. 

4.7 Bij overschrijding van een overeengekomen 

betalingstermijn is de Koper in verzuim zonder 

dat een uitdrukkelijke ingebrekestelling is 

vereist. De Koper is over het openstaande 

factuurbedrag een rente verschuldigd van 9 

procentpunten boven de desbetreffende 

basisrente, tot aan de volledige voldoening, 

vermeerderd met een vergoeding voor de 

kosten van buitengerechtelijke invordering ter 

hoogte van 10% van het factuurbedrag, echter 

ten minste EUR 40,00. Het recht om verdere 

schadevergoeding te eisen wordt uitdrukkelijk 

voorbehouden. 

4.8 Indien de Koper enige verplichting uit hoofde 

van het contract of de Algemene  

Verkoopvoorwaarden niet of niet volledig 

nakomt, heeft MCB het recht om haar eigen 

verplichtingen voortvloeiend uit het contract op 

te schorten, totdat de Koper zijn verplichtingen 

is nagekomen, vermeerderd met een passende 

reorganisatieperiode en onverminderd enige 

andere rechtsmiddelen waarover MCB beschikt. 

4.9 MCB is te allen tijde gerechtigd om vorderingen 

van de Koper te verrekenen met eigen  

vorderingen die MCB of een van haar gelieerde 

ondernemingen om welke reden dan ook op de 

Koper of een van de gelieerde ondernemingen 

van de Koper kan hebben. De Koper kan slechts 

vorderingen van MCB verrekenen of een 

retentierecht doen gelden indien zijn  

tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld of 

onbetwist is.  

 

Artikel 5. Levering, risico-overdracht  

 

5.1 Het risico gaat over op de Koper op het moment 

dat de goederen worden overgedragen aan de 

vervoerder, vrachtvervoerder, expediteur, of 

wanneer zij worden geladen op een voertuig van 

MCB, echter uiterlijk op het moment dat zij de 

fabriek of het magazijn verlaten. De risico-

overdracht vindt plaats ongeacht of er sprake is 

van gedeeltelijke leveringen of MCB verdere 

diensten, zoals verzendkosten etc., op zich 

genomen heeft. Een transportverzekering wordt 

alleen afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van de 

Koper en op diens kosten. Ongeacht het 

voorafgaande dient de Koper transportschade 

onmiddellijk te documenteren en de  

transporteur, vrachtvervoerder of expediteur 

alsmede MCB hiervan op de hoogte te stellen. 

5.2 Leveringstermijnen worden bij benadering 

vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een 

als “bindende leveringstermijn” aangeduide 

leveringstermijn is overeengekomen.  

Voorwaarde voor de leveringsverplichting van 
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MCB is een correcte en tijdige eigenhandige 

levering, tenzij de niet-tijdige of vertraagde 

eigenhandige levering aan MCB te wijten is. Een 

leveringstermijn gaat in ieder geval pas in 

wanneer MCB alle voor de uitvoering van een 

order noodzakelijke gegevens heeft ontvangen, 

en wanneer een eventueel overeengekomen 

aanbetaling is ontvangen. Het tijdstip waarop de 

goederen aan de vervoerder worden  

overhandigd of op een voertuig van MCB 

worden geladen, of het tijdstip waarop de 

goederen voor verzending gereedstaan, is 

bepalend voor de tijdigheid van de levering, voor 

zover de verzending of levering van de  

goederen wordt vertraagd door 

omstandigheden waarvoor de Koper  

verantwoordelijk is. Bij latere wijzigingen, die op 

initiatief van de Koper zijn overeengekomen en 

die de levertijd beïnvloeden, wordt deze in 

redelijke mate verlengd. Deelleveringen en 

gedeeltelijke uitvoering door MCB zijn  

toegestaan, mits deze voor de Koper niet 

onredelijk zijn. De geleverde hoeveelheid 

goederen mag een tolerantie van 10% naar 

boven en naar beneden hebben, zonder dat de 

Koper – afgezien van een verrekening van het 

prijsverschil – aanspraken kan doen gelden die 

hieruit voortvloeien. Gebruikelijke meer- en 

minderleveringen van de overeengekomen 

hoeveelheid zijn toegestaan. 

5.3 Zodra de goederen gereed zijn om te worden 

afgehaald door de Koper en MCB de Koper 

hiervan in kennis heeft gesteld, is de Koper 

verplicht tot onmiddellijke afname van de 

goederen. Iedere schending van deze  

verplichting geeft MCB het recht om de  

goederen voor rekening en risico van de Koper 

op te slaan of in voorraad te houden en de Koper 

hiervoor kosten in rekening te brengen,  

onverminderd de overige rechten van MCB. In 

dat geval kan de Koper de betaling van de 

koopprijs niet weigeren wegens gebrek aan 

levering. Indien de verzending wordt vertraagd 

als gevolg van omstandigheden waarvoor de 

Koper verantwoordelijk is, dan gaat het risico 

over op de Koper vanaf de kennisgeving dat de 

goederen gereed zijn voor verzending of 

afhaling. 

5.4 MCB is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid 

van levering of voor vertragingen in de levering 

voor zover deze worden veroorzaakt door 

overmacht of andere gebeurtenissen die ten 

tijde van het sluiten van het contract niet te 

voorzien waren (bijv. bedrijfsstoringen van 

welke aard ook, problemen bij de aanschaf van 

materialen of energie, transportvertragingen, 

stakingen, rechtmatige uitsluitingen, ontbreken 

van officiële vergunningen, officiële  

maatregelen of het niet, niet correct of niet tijdig 

leveren door leveranciers) waarvoor MCB niet 

verantwoordelijk is. Indien dergelijke  

gebeurtenissen de levering of uitvoering voor 

MCB aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk 

maken, en de belemmering niet slechts van 

tijdelijke duur is, heeft MCB het recht om zich uit 

het contract terug te trekken. In geval van 

tijdelijke belemmeringen worden de leverings- of 

dienstverleningstermijnen verlengd of worden 

deze verschoven met de duur van de  

belemmering plus een redelijke aanloopperiode. 

Voor zover van de Koper redelijkerwijs niet kan 

worden verwacht dat hij de levering of diensten 

tijdens de vertraging aanvaardt, kan hij zich uit 

het contract terugtrekken door middel van een 

onmiddellijke verklaring aan MCB. 

5.5 De door MCB of – naar keuze van MCB – door 

haar leveranciers uitgevoerde weging is  

bepalend voor de gewichten. Het bewijs van het 

gewicht wordt geleverd door overlegging van de 

weegbrief. Voor zover wettelijk toegestaan, 

kunnen de gewichten – naar keuze van MCB – 

ook zonder weging worden bepaald volgens 

DIN- en EN-normen (“theoretisch gewicht”). De 

in de staalhandel in de Bondsrepubliek  

Duitsland gebruikelijke toeslagen en  

inhoudingen (handelsgewichten) blijven  

onverlet. Voor goederen die naar gewicht 

worden berekend zijn de in het  

verzendingsbericht of op de factuur vermelde 

aantallen stuks, bundels etc. niet bindend. 

Tenzij afzonderlijke weging gebruikelijk is, geldt 

in alle gevallen het totale gewicht van de 

zending. Verschillen ten opzichte van de 

berekende individuele gewichten worden 

evenredig hierover verdeeld. 

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud  

 

6.1 Het hieronder overeengekomen  

eigendomsvoorbehoud dient tot zekerheid van 

alle huidige en toekomstige vorderingen van 

MCB op de Koper die voortvloeien uit de tussen 

partijen bestaande leveringsrelatie. 

6.2 De door MCB aan de Koper geleverde goederen 

blijven tot de volledige betaling van alle  

zekergestelde vorderingen het eigendom van 

MCB. De goederen alsmede de goederen die 

overeenkomstig de volgende bepalingen onder 

het eigendomsvoorbehoud vallen, worden 

hierna “onder eigendomsvoorbehoud vallende 

goederen” genoemd. Indien de Koper het 

voornemen heeft om de goederen naar het 

buitenland te verzenden, dan dient hij MCB 

hiervan onverwijld in kennis te stellen en op 

verzoek van MCB aan MCB een  

zekerheidsrecht te verlenen dat het contractueel 
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overeengekomen eigendomsvoorbehoud het 

dichtst benadert met inachtneming van het 

rechtsstelsel van het land van bestemming. 

6.3 De Koper zal de onder eigendomsvoorbehoud 

vallende goederen kosteloos voor MCB in 

bewaring houden. 

6.4 De Koper is gerechtigd de onder  

eigendomsvoorbehoud vallende goederen tot 

aan de totstandkoming van de overeenkomst in 

het kader van de normale bedrijfsuitoefening te 

verwerken en te verkopen (art. 6.9). Verpanding 

en overdracht van eigendom tot zekerheid zijn 

niet toegestaan.  

6.5 Indien de onder eigendomsvoorbehoud  

vallende goederen door de Koper worden 

verwerkt, wordt overeengekomen dat de 

verwerking geschiedt in naam en voor rekening 

van MCB als fabrikant, en dat MCB rechtstreeks 

de eigendom of – indien de verwerking  

geschiedt uit materialen van meerdere  

eigenaren of de waarde van de verwerkte zaak 

hoger is dan de waarde van de onder  

eigendomsvoorbehoud vallende goederen – 

mede-eigendom (gedeeltelijke eigendom) van 

de nieuw ontstane zaak verkrijgt in verhouding 

van de waarde van de onder  

eigendomsvoorbehoud vallende goederen tot 

de waarde van de nieuw ontstane zaak. Indien 

een dergelijke eigendomsverkrijging bij MCB 

niet plaatsvindt, draagt de Koper hierbij tot 

zekerheid zijn toekomstige eigendom of – in de 

voornoemde verhouding – mede-eigendom van 

de nieuw ontstane zaak over aan MCB. Indien 

de onder eigendomsvoorbehoud vallende 

goederen met andere goederen worden  

gecombineerd of onscheidbaar worden  

vermengd tot een homogene zaak, en indien 

een van de andere goederen als hoofdzaak 

moet worden aangemerkt, draagt MCB, voor 

zover de hoofdzaak haar toebehoort, de 

eigendom van de homogene zaak in de in zin 1 

genoemde verhouding pro rata aan de Koper 

over. 

6.6 In het geval van doorverkoop van de onder 

eigendomsvoorbehoud vallende goederen 

draagt de Koper hierbij aan MCB tot zekerheid 

over de daaruit voortvloeiende vordering op de 

koper – MCB’s mede-eigendom van de onder 

eigendomsvoorbehoud vallende goederen in 

verhouding tot het mede-eigendomsaandeel. 

Hetzelfde geldt voor overige vorderingen die in 

de plaats treden van de onder  

eigendomsvoorbehoud vallende goederen of 

anderszins met betrekking tot de onder  

eigendomsvoorbehoud vallende goederen 

ontstaan, zoals vorderingen uit hoofde van 

verzekering of onrechtmatige daad in geval van 

verlies of vernietiging. MCB machtigt de Koper 

onherroepelijk om de aan MCB overgedragen 

vorderingen in eigen naam te innen. MCB mag 

deze incassomachtiging uitsluitend intrekken in 

geval van een afdwingingsgrond. De Koper is 

niet gerechtigd de vorderingen over te dragen, 

met inbegrip van de verkoop van vorderingen 

aan factoringbanken – onder voorbehoud van § 

354a van het Duitse Wetboek van Koophandel 

(HGB) – zonder de voorafgaande toestemming 

van MCB. MCB geeft haar toestemming voor de 

verkoop van vorderingen aan een factoringbank 

zonder de mogelijkheid van terugboeking (echte 

factoring) onder de opschortende voorwaarde 

dat de Koper de betalingen die de factoringbank 

aan hem heeft gedaan onmiddellijk aan MCB 

doorstuurt. 

6.7 Indien derden zich toegang verschaffen tot de 

onder eigendomsvoorbehoud vallende  

goederen, in het bijzonder door middel van 

inbeslagneming, dan dient de Koper hen 

onverwijld te wijzen op het eigendomsrecht van 

MCB en MCB daarvan op de hoogte te stellen, 

onder overhandiging van de voor een interventie 

benodigde documenten, teneinde MCB in staat 

te stellen haar eigendomsrechten geldend te 

maken. Indien de derde niet in staat is MCB de 

in dit verband gemaakte gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de 

Koper jegens MCB hiervoor aansprakelijk. 

6.8 MCB zal de onder eigendomsvoorbehoud 

vallende goederen vrijgeven, alsmede de 

daarvoor in de plaats tredende zaken of  

vorderingen, voor zover de waarde daarvan het 

bedrag van de zekergestelde vorderingen met 

meer dan 20% overschrijdt. De selectie van de 

daarna vrij te geven artikelen gebeurt naar 

goeddunken van MCB. 
6.9 Indien MCB zich uit het contract terugtrekt in 

geval van wanprestatie van de Koper – in het 

bijzonder betalingsverzuim –  

(afdwingingsgrond), dan is MCB gerechtigd om 

teruggave van de onder eigendomsvoorbehoud 

vallende goederen te verlangen. Op verzoek 

van MCB zal de Koper onmiddellijk de namen 

noemen van de klanten aan wie de onder 

eigendomsvoorbehoud vallende goederen zijn 

verkocht, tenzij deze reeds volledig zijn betaald. 

 
Artikel 7. Verpakking  
 
7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 

worden de goederen verpakt volgens de 
gebruikelijke verpakkingsrichtlijnen van MCB. 

7.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
voegt MCB bij elke levering een pakbon toe met 
de volgende informatie: (i) het volledige  
ordernummer; (ii) voor elk artikel het  
itemnummer, de hoeveelheid en de  
omschrijving; en (iii) indien aangegeven, het 
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artikelnummer.  
 

Artikel 8. Waarborg en garantie  
 
8.1 De door MCB geleverde goederen moeten 

voldoen aan de schriftelijk overeengekomen 
specificaties. MCB geeft geen enkele waarborg 
of garantie dat de goederen geschikt zijn voor 
hun gewone gebruik, of dat zij van hun  
gebruikelijke kwaliteit zijn. De Koper kan geen 
rechten ontlenen aan afbeeldingen,  
beschrijvingen en informatie over de prijs, de 
afmetingen, het gewicht en de eigenschappen 
van de goederen in prijslijsten, op websites of in 
andere algemene publicaties uitgegeven door 
MCB of derden. MCB aanvaardt geen  
verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van 
de geleverde goederen voor enig doel waarvoor 
de Koper voornemens is deze te gebruiken, te 
bewerken of te verwerken, tenzij MCB  
uitdrukkelijk schriftelijk aan de Koper heeft 
bevestigd dat zij geschikt zijn voor dat doel. 
Geringe afwijkingen en verschillen in kwaliteit, 
kleur, afmetingen, gewicht of bewerking die in 
de branche gebruikelijk zijn of technisch 
redelijkerwijs niet te vermijden zijn, vormen geen 
gebrek. Monsters dienen uitsluitend als  
voorbeeld. 

8.2 Er worden door MCB geen garanties gegeven, 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is  
overeengekomen. 

8.3 De Koper dient de geleverde zaken onmiddellijk 
na aflevering te controleren op eventuele 
afwijkingen van de overeengekomen  
specificaties. Eventuele gebreken moeten op de 
vrachtbrief of de afleveringsbon worden  
vermeld. Bovendien moeten deze gebreken, 
alsmede alle andere bij de levering zichtbare 
gebreken, onverwijld, uiterlijk binnen zeven 
werkdagen na levering, schriftelijk aan MCB 
worden medegedeeld. Verborgen gebreken 
dienen door de Koper onverwijld schriftelijk aan 
MCB te worden gemeld, uiterlijk binnen zeven 
werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of had 
behoren te ontdekken. Voor het overige is § 377 
van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) 
van toepassing. 

8.4 Indien er sprake is van een gebrek of een 
garantiegeval (art. 8.2), heeft MCB de keuze 
tussen (1) vervanging van de gebrekkige of 
afwijkende goederen (nalevering) of (2)  
kosteloos herstel of aanpassing van de  
gebrekkige of afwijkende goederen (verbetering 
achteraf). De kosten van nakoming achteraf 
komen voor rekening van MCB, voor zover deze 
niet worden verhoogd doordat het geleverde 
artikel na levering naar een andere dan de 
contractueel bedoelde plaats is gebracht of het 
wegnemen van het gebrek wordt bemoeilijkt 
door wijzigingen aan de goederen door de 
Koper of derden. Het uitsluitend verrichten van 
een latere prestatie door MCB houdt geen 
erkenning in van het door de Koper geclaimde 

gebrek, ongeacht de omvang van de prestatie. 
Alleen de wettelijke vertegenwoordigers van 
MCB en hun gemachtigde ondertekenaars zijn 
gemachtigd een ontvangstbevestiging af te 
geven. 

8.5 De Koper zal geen aanspraak meer kunnen 
maken op enig gebrek of garantieclaim (art. 8.2) 
met betrekking tot de goederen, tenzij hij MCB 
van een dergelijk gebrek of een dergelijke 
garantieclaim op de hoogte heeft gesteld binnen 
de toepasselijke garantieperiode of in  
overeenstemming met de voorgaande  
bepalingen van dit artikel 8, of wanneer hij de 
goederen als vrij van gebreken in ontvangst 
heeft genomen.  

8.6 De Koper is verplicht gebrekkige zaken ter 
beschikking van MCB te houden en MCB de 
gelegenheid te bieden deze zaken te  
inspecteren. Een klacht geeft de Koper niet het 
recht zijn betalingsverplichting op te schorten.  

8.7 Indien de uitvoering van het contract geschiedt 
in de vorm van een kettingtransactie, dan zal de 
Koper de ontvanger van de prestatie in de zin 
van art. 8.3 instrueren. De Koper dient MCB 
onverwijld schriftelijk van het gebrek in kennis te 
stellen binnen de in art. 8.3 genoemde termijn. 
Indien de Koper deze verplichting niet nakomt, 
vervallen zijn garantierechten volledig, tenzij 
MCB aansprakelijk is op grond van art. 10. 

8.8 In geval van terugtrekking door de Koper is deze 
aansprakelijk voor verslechtering, vernietiging 
en niet-genoten gebruik, niet alleen voor de 
eigen zorgvuldigheid van de Koper, maar ook 
voor eventuele verwijtbaarheid. 

8.9 Indien klachten van de Koper buiten de schuld 
van MCB om onterecht blijken te zijn, is de 
Koper verplicht aan MCB de kosten te  
vergoeden die MCB ten behoeve van de 
gestelde aanvullende prestatie heeft gemaakt, 
en die MCB blijkens de door de Koper verstrekte 
gegevens noodzakelijk mocht achten. De prijs 
voor arbeid en materialen is gebaseerd op de 
ten tijde van de uitgave geldende  
catalogusprijzen van MCB en, bij gebrek aan 
dergelijke catalogusprijzen, op een redelijke 
prijs. 

 

Artikel 9. Geheimhouding  

 

9.1 De Koper zal het bestaan, de aard en de inhoud 

van het contract, alsmede enige andere  

operationele informatie waarvan hij in het kader 

van het verkrijgen van goederen en/of diensten 

van MCB kennis krijgt en waarvan hij  

redelijkerwijs mag aannemen dat deze  

vertrouwelijk is, geheim houden en derhalve niet 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van MCB aan derden bekendmaken. Onder 

Vertrouwelijke Informatie wordt in ieder geval – 

echter niet uitsluitend – verstaan door MCB 

gehanteerde prijzen, tussen contractpartijen 

gemaakte commerciële afspraken en  
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operationele informatie in de ruimste zin van 

MCB of haar klanten.  

9.2 De Koper is verplicht de in dit artikel bedoelde 

geheimhoudingsplicht op te leggen aan zijn 

medewerkers/werknemers en derden die 

noodzakelijkerwijs de in lid 1 van dit artikel 

bedoelde informatie verwerven of daarvan 

kennisnemen, en is er verantwoordelijk voor dat 

deze medewerkers/werknemers en derden 

deze verplichting nakomen.  

9.3 De geheimhoudingsverplichting in de zin van dit 

artikel is niet van toepassing indien en voor 

zover op grond van toepasselijk recht een 

rechterlijke uitspraak of een bevel van een 

toezichthoudende of andere autoriteit een 

verplichting tot openbaarmaking bestaat, 

waarbij de Koper vooraf met MCB  

overeenstemming zal bereiken over de aard en 

wijze van openbaarmaking, en de  

openbaarmaking zal beperken tot dat deel van 

de informatie  waartoe de verplichting van de 

Koper tot openbaarmaking zich uitstrekt. 

9.4 Bij niet-nakoming van verplichtingen uit hoofde 

van dit artikel is MCB gerechtigd het contract 

met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder 

tot schadevergoeding jegens de Koper  

gehouden te zijn. Daarnaast is de Koper voor 

iedere toerekenbare tekortkoming een  

passende contractuele boete verschuldigd, 

waarvan de hoogte door MCB naar haar 

redelijke oordeel wordt vastgesteld en in geval 

van een geschil door de bevoegde rechter kan 

worden getoetst. Het recht om verdere  

schadevergoeding te eisen blijft onverlet. In dat 

geval wordt de contractuele boete verrekend 

met de schadevergoeding.  

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en verjaring  

 

10.1  Aanspraken op schadevergoeding en  

onkostenvergoeding door de Koper (hierna: 

aanspraken op schadevergoeding), ongeacht 

de rechtsgrond, in het bijzonder wegens 

schending van plichten uit de contractuele 

verbintenis en uit onrechtmatige daad, zijn 

uitgesloten. 

10.2  Dit geldt niet als de aansprakelijkheid verplicht 

is, bijvoorbeeld op grond van de Wet  

Productaansprakelijkheid. Dit geldt evenmin 

voor vorderingen tot schadevergoeding wegens 

schending van het leven, van het lichaam of van 

de gezondheid, en voor vorderingen tot  

schadevergoeding wegens schending van 

wezenlijke contractuele verplichtingen.  

Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn 

verplichtingen waarvan de nakoming  

noodzakelijk is om het doel van het contract te 

bereiken, bijvoorbeeld de levering van goederen 

zonder gebreken. In geval van schending van 

wezenlijke contractuele verplichtingen blijft de 

aansprakelijkheid echter beperkt tot de voor het 

contract typische, voorzienbare schade. 

10.3  Bovendien is de uitsluiting van 

aansprakelijkheid niet van toepassing op 

schadeclaims die gebaseerd zijn op een 

opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking 

door MCB, haar wettelijke vertegenwoordiger of 

haar plaatsvervangende agenten. 

10.4  Vorderingen van de Koper jegens MCB 

verjaren binnen één jaar na het ontstaan ervan. 

Ongeacht het voorgaande gelden de wettelijke 

verjaringstermijnen, indien en voor zover (i) de 

Koper aanspraken op schadevergoeding 

volgens art. 10.2 en 10.3 heeft, (ii) de aanspraak 

van de Koper is gebaseerd op § 478 resp. §§ 

651, 478 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), (iii) 

aanspraken wegens gebreken gebaseerd zijn 

op een zakelijk recht van een derde op grond 

waarvan de teruggave van het gekochte goed 

kan worden verlangd, of (iv) aanspraken 

wegens gebreken gebaseerd zijn op een ander 

recht dat in het eigendomsregister is  

ingeschreven. 

10.5  De Koper vrijwaart MCB van alle aanspraken 

op schadevergoeding en zal MCB alle schade 

vergoeden die MCB of derden lijden ten gevolge 

van een toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van de contractuele verplichtingen, 

een onrechtmatige daad of enige andere 

rechtsgrond van de Koper, zijn personeel of 

derden die door de Koper bij de uitvoering van 

het contract zijn ingeschakeld. 

10.6  De Koper vrijwaart MCB van alle financiële 

gevolgen van aanspraken van derden in 

verband met de uitvoering van zijn  

verplichtingen uit hoofde van het contract. 

10.7  Indien een derde aanspraken claimt die in strijd 

zijn met de uitoefening van het aan de Koper uit 

hoofde van het contract toegekende  

gebruiksrecht, dan dient de Koper MCB hiervan 

onverwijld schriftelijk en volledig op de hoogte te 

stellen. Hij machtigt MCB nu reeds om het 

geschil met de derde zelf gerechtelijk en 

buitengerechtelijk te voeren. Indien MCB naar 

eigen goeddunken van deze machtiging 

gebruikmaakt, mag de Koper de vorderingen 

van de derde niet erkennen zonder de  

toestemming van MCB. MCB is verplicht zich op 

eigen kosten tegen de aanspraken te verweren 

en de Koper schadeloos te stellen voor alle 

kosten en schade in verband met het verweer 

tegen de aanspraak, voor zover deze niet 

berusten op plichtsverzuim door de Koper. 
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Artikel 11. Beëindiging  

 

11.1  Indien en voor zover een contractpartij uit 

hoofde van of in verband met het contract niet of 

niet behoorlijk nakomt en dit verzuim niet 

herstelt binnen 15 werkdagen na een  

aangetekend verzonden ingebrekestelling, heeft 

de andere contractpartij het recht om het 

contract met onmiddellijke ingang en zonder 

nieuwe ingebrekestelling te beëindigen, zonder 

dat de beëindigende partij tot enige  

schadevergoeding gehouden is. 

11.2  De partijen hebben in de volgende gevallen het 

recht om het contract met onmiddellijke ingang 

en zonder voorafgaande ingebrekestelling te 

beëindigen zonder dat de beëindigende partij tot 

enige schadevergoeding gehouden is:  

(i.) insolventie of aanvraag tot insolventie van 

de andere partij;   

(ii.) bevel tot ondersteuning of beheer van 

activa voor de andere partij;   

(iii.) verkoop of beëindiging van het bedrijf van 

de andere partij;   

(iv.) intrekking van vergunningen van de  

andere partij die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van het contract;   

(v.) beslag op een aanzienlijk deel van de 

bedrijfsmiddelen van de andere partij;  

(vi.) indien er sprake is van een wijziging van 
zeggenschap (meer dan 50% van de  
bedrijfsaandelen) of een andere overname van 
zeggenschap door een derde partij bij de andere 
partij. 

11.3  MCB is gerechtigd het contract met  
onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling te ontbinden zodra de  
kredietverzekering van MCB geen volledige 
dekking meer biedt aan de Koper. 

11.4  In geval van overmacht aan de zijde van een 
der partijen wordt de uitvoering van het contract 
geheel of gedeeltelijk opgeschort zolang de 
overmacht voortduurt, zonder dat de partijen 
elkaar tot schadevergoeding kunnen  
aanspreken. De partij die zich op overmacht 
wenst te beroepen, stelt de andere partij 
daarvan onverwijld en in ieder geval binnen drie 
(3) werkdagen na het ontstaan van de  
overmachtsituatie schriftelijk in kennis, met 
vermelding van de aard van de overmacht, de 
wijze waarop de overmacht de uitvoering van 
het contract onmogelijk maakt, de verwachte 
duur van het contract, de overmachtsituatie en 
de maatregelen die deze partij voornemens is te 
nemen om de door de overmacht veroorzaakte 
schade te voorkomen of te beperken, bij 
gebreke waarvan het recht om zich op  
overmacht te beroepen vervalt. Indien de 
overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen 
duurt, heeft de andere partij het recht het 
contract met onmiddellijke ingang schriftelijk op 

te zeggen zonder tot schadevergoeding  
gehouden te zijn. 

 
Artikel 12. Intellectueel eigendom  
 
12.1  Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen die 

in het kader van het contract door MCB aan de 
Koper worden verstrekt, blijven eigendom van 
MCB resp. haar klanten, en mogen door de 
Koper uitsluitend worden gebruikt voor de 
uitvoering van het contract. Na afloop van het 
contract worden de relevante documenten en 
informatie op eerste verzoek aan MCB  
geretourneerd. 

12.2  Intellectuele-eigendomsrechten die  
voortvloeien uit de uitvoering van het contract, 
behoren toe aan MCB. Voor zover de  
intellectuele-eigendomsrechten van rechtswege 
aan de Koper toekomen, zal de Koper deze bij 
voorbaat aan MCB overdragen; de Koper zal 
voor zover nodig aan deze overdracht  
meewerken en zal tevens bij voorbaat aan MCB 
een volmacht verstrekken die MCB in staat stelt 
alle noodzakelijke stappen te ondernemen om 
eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten 
te worden. Voor zover wettelijk toegestaan, doet 
de Koper afstand van alle persoonlijke rechten 
die hem eventueel nog toekomen. Indien een 
verklaring van afstand wettelijk niet geoorloofd 
is, verleent de Koper een kosteloze, voor 
onbepaalde tijd geldige, overdraagbare en 
wereldwijde licentie.  
 

Artikel 13. Gegevensbescherming  
 
Indien en voor zover in het kader van de uitvoering 
van het contract persoonsgegevens worden  
doorgegeven, zullen de partijen deze zorgvuldig, 
vertrouwelijk en in overeenstemming met de  
Algemene verordening gegevensbescherming 
verwerken. 
 
Artikel 14. Overige bepalingen  
 
14.1  De Koper zal zijn rechten en verplichtingen uit 

hoofde van het contract niet geheel of  
gedeeltelijk overdragen of uitbesteden aan een 
derde zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van MCB.  

14.2  MCB heeft het recht deze Algemene  
Verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of 
aan te vullen. MCB zal de Koper van elke 
wijziging van deze Algemene  
Verkoopvoorwaarden in kennis stellen. De 
gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden zijn 
automatisch van toepassing op de volgende 
bestelling, tenzij de Koper onmiddellijk na 
kennisname van de wijzigingen bezwaar maakt.   

14.3  Voor zover een of meer bepalingen van deze 
Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig zijn of 
worden, zullen de partijen een of meer  
vervangende bepalingen overeenkomen die (in 
economische termen) zoveel mogelijk rekening 
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houden met de oorspronkelijke bepaling(en). De 
overige bepalingen van de Algemene  
Verkoopvoorwaarden blijven onverminderd van 
kracht en worden niet aangetast door de 
nietigheid van de overige bepalingen. 

 
Artikel 15. Toepasselijk recht en   

bevoegdheid 

15.1  Op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, 

bestellingen, bestellingsbevestigingen, orders, 

orderbevestigingen, contracten en alle andere 

rechtshandelingen in verband met de levering 

van goederen en/of de verrichting van diensten, 

en die betrekking hebben op deze Algemene 

Verkoopvoorwaarden, is Duits recht van 

toepassing. De toepassing van buitenlandse 

wetten en overeenkomsten, zoals het Verdrag 

van de Verenigde Naties inzake internationale 

koopovereenkomsten betreffende roerende 

zaken (VN-kooprecht), alsmede elke bestaande 

of toekomstige internationale regeling  

betreffende de koop van roerende zaken, 

waarvan de partijen de toepassing kunnen 

uitsluiten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

15.2  De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die 

tussen MCB en de Koper ontstaan naar  

aanleiding van de offerte, de bestelling, het 

contract of eventueel daarop gebaseerde 

afzonderlijke contracten, andere  

rechtshandelingen en andere handelingen 

waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden 

van toepassing zijn, is Neuss. MCB is echter ook 

gerechtigd de Koper te dagvaarden in zijn 

algemene bevoegde rechtbank. 


