
1www.louisruys.com

STAALKABEL KETTING ACCESSOIRES 
STEEL WIRE ROPE CHAIN ACCESSORIES 



www.louisruys.com2



STAALKABEL / KETTING / ACCESSOIRES
STEEL WIRE ROPE / CHAIN /  ACCESSORIES



4

Introductie Introduction

Opgericht in 1904 als toeleveringsbedrijf voor de 
ijzerwarenbranche, is Louis Ruys heden ten dage 
nog steeds een gezonde, dynamische en 
zelfstandig opererende onderneming.

Producten en afzetgebieden hebben in de loop 
der jaren een sterke wijziging ondergaan. Hieruit 
is geleidelijk een specialisatie ontstaan, welke nu 
de voornaamste activiteit van het bedrijf is: de 
import, groothandel en export van staal kabel en 
ketting.

Naast deze productgroepen voert Louis Ruys 
een uitgebreid assortiment producten die direct of 
indirect aan staalkabel en ketting gerelateerd zijn. 
Uit dit assortiment willen we hier vier gere-
nommeerde merken met name noemen, te weten 
Goliath handlieren, Weissenfels hijsmateriaal, 
Lewis hijs- en spanmateriaal en het Brugg archi-
tectuurkabelprogramma. Merken waarvan Louis 
Ruys exclusief verdeler is op de locale markten. 

De verkoopactiviteiten vinden plaats in een breed 
scala van bedrijfstakken waardoor veel ervaring 
met en kennis van staalkabel en ketting is opge-
daan. Dit maakt het mogelijk afnemers gedegen 
te adviseren ten aanzien van de specifieke 
toepassing van het product.

Deze catalogus biedt u een overzicht van het-
geen Louis Ruys voor u kan betekenen en draagt 
ongetwijfeld bij tot een langdurige en hechte relatie.

Established in 1904 as suppliers of ironmongery 
to hardware shops, Louis Ruys at present still is 
a sound, dynamic and independently operating 
company.

Through the years products and markets have 
changed considerably and gradually a specializa-
tion has been realized, being the present main 
activity of the company: import, wholesale and 
export of steel wire rope and chain. 

In addition Louis Ruys is dealing with an exten-
sive range of products which are directly or indi-
rectly related to steel wire rope and chain. From 
this assortment special attention is drawn to four 
well-known and well-established brands: Goliath 
handwinches, Weissenfels lifting gear, Lewis 
lifting and lashing gear and – presented in a 
separate catalogue – the Brugg architecture rope 
programme. Of these brands Louis Ruys is sole 
distributor on the local markets.

As our sales activities take place in many 
different branches of industry, a thorough know-
ledge of and an ample experience with steel wire 
rope and chain could be acquired. So customers 
can be advised in a professional and well-foun-
ded way with regard to the specific applications of 
these products.

This catalogue offers a detailed view of all items 
with which Louis Ruys can be of interest for you 
and it undoubtedly will contribute to a strong and 
long-lasting relationship.
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Oude pand aan de Coolhaven

Old building at the Coolhaven

Oude pand aan de Leuvehaven
Old building at the Leuvehaven
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Het huidige pand in Hendrik-Ido-Ambacht

The current building in Hendrik-Ido-Ambacht
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Handlieren
Manual winches
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Algemene voorwaarden

Voor leveranties en diensten in de Scheepsbenodigdhedenhandel, 
Zeilmakerij, Dekkledenvervaardiging en Scheepstuigerij en/of leveranties 
en diensten betreffende hijs- en hefmiddelen ten behoeve van de leden 
van de SZS en/of de EKH gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank 
te Utrecht in mei 2001 onder nummer 140/2001, laatstelijk gewijzigd in 
januari 2012 

INHOUDSOPGAVE
Artikel 
1. Definities
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
3. Aanbod en aanvaarding
4. Wijzigingen 
5. Intellectuele eigendom 
6. Levering en levertijd (in geval van levering van roerende zaken) 
7. Verpakking en verzending 
8. Eigendomsovergang en risico 
9. Prijzen 
10. Betaling 
11. Klachten 
12. Overmacht 
13. Ontbinding 
14. Aansprakelijkheid/garantie 
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
16. Afwijkende bepalingen alleen in geval van consumentenkoop

1.  Definities
1.1  Afnemer: natuurlijke personen, rechtspersonen en personen in de 

uitoefening van hun bedrijf of beroep, die wederpartij zijn bij offertes, 
aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten.

1.2  Consumentenkoop: koop met betrekking tot een roerende zaak, die 
wordt gesloten tussen Leverancier en een Afnemer, natuurlijk  
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.3  Erkende Keurbedrijven Hijs- en hefmiddelen of EKH: bedrijven die 
volgens onder andere wettelijke normen en richtlijnen alsmede  
volgens de EKH-werkvoorschriften allerlei hijs- en hefmiddelen  
controleren en de hijs- en hefmiddelen van een geldig certificaat 
voorzien en/of hijs- en hefmiddelen aan Afnemers verkopen en  
leveren en lid zijn van de SZS.

1.4  Hijs- en hefmiddelen: hieronder vallen hijs- en hefwerktuigen en hijs- 
en hefgereedschappen zoals: kettingwerk, hijsbanden, handtakels, 
hijsdraden en staaldraad stroppen, hijsblokken, jukken en klemmen.

1.5  Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen 
en diensten levert en die lid is van de SZS en/of de EKH.

1.6  Overeenkomst(en): contractuele verhouding(en), waarbij Leverancier 
zaken levert, diensten verricht, opdrachten uitvoert of werken tot 
stand brengt. 

1.7  SZS: Vereniging van Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers 
en Scheepstuigers.

2.  Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1  Voorzover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders te kennen is gegeven, 

zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op alle 
Overeenkomsten, offertes en acceptatie daarvan, aanbiedingen, 
mededelingen, contractuele verhoudingen en aanvaarding van 
orders door Leverancier, ongeacht een eventueel (eerdere) verwijzing 
van Afnemer naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. 
Leverancier wijst uitdrukkelijk de door Afnemer van toepassing  
verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze  
dan ook nimmer geaccepteerd. Afwijkingen van deze algemene  
voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Leverancier te zijn 
overeengekomen. 

2.2  De onderhavige algemene voorwaarden gelden eveneens voor 
eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen partijen.

3. Aanbod en aanvaarding
3.1  Alle door Leverancier gedane offertes/aanbiedingen geschieden  

vrijblijvend en zijn gedurende een door Leverancier aan te geven 
termijn geldig. Ook na tijdige en volledige aanvaarding van de offerte 
kan deze nog gedurende twaalf (12) volle werkdagen na de  
ontvangst van de aanvaarding worden herroepen door Leverancier. 

3.2  De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod 
Leverancier heeft bereikt dan wel Leverancier, zonder voorafgaande 
schriftelijke aanvaarding, met de uitvoering van de Overeenkomst is 
begonnen. 

3.3  Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van 
de offerte worden aangebracht, komt in  afwijking van het in de vorige 
leden bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Leverancier 
aan Afnemer schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de 
offerte in te stemmen. 

3.4  Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere 
gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk omschreven en kunnen derhalve 
niet worden gezien als enige garantie. Deze zijn voor Leverancier 
slechts bindend, indien Leverancier zulks uitdrukkelijk schriftelijk 
heeft bevestigd. 

3.5  Elke overeenkomst wordt aan de zijde van Leverancier aangegaan 
onder de opschortende voorwaarde dat de Afnemer – uitsluitend ter 
beoordeling van Leverancier – voldoende kredietwaardig blijkt voor 
de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 

3.6  Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen 
offertes c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur 
tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt 
de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De administratie 
van Leverancier is terzake beslissend.

4. Wijzigingen
4.1  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de 

Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden, alsmede  
(mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van 
Leverancier of namens Leverancier gedaan door verkopers, agenten, 
vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van Leverancier,  
binden Leverancier slechts, indien deze door Leverancier schriftelijk 
zijn bevestigd. 

5. Intellectuele eigendom
5.1  De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door 

Leverancier in het kader van de Overeenkomst worden gebruikt  
- waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, 
technieken e.d. - of die het resultaat zijn van de door Leverancier 
krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden - waaronder begrepen 
adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. - berusten uitsluitend bij 
Leverancier, voorzover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

5.2  Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder met name begrepen, 
maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, auteursrechten op verstrekte 
adviezen, rapporten e.d. met betrekking tot hetgeen (mede) door de 
Overeenkomst tot stand is gebracht, berusten bij Leverancier.

5.3  Afnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Leverancier niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging 
van de in lid 2 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor 
een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, 
dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit 
verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van 
voormelde handelingen.

5.4  Leverancier is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen 
van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, 
merken-, modellen- en andere rechten hoe ook genaamd in verband 
met door Leverancier verrichte Diensten, indien hij die rechten 
geschonden mocht hebben door gebruik te maken van 
gegevens(dragers), geschriften of voorwerpen, die aan Leverancier 
door of vanwege Afnemer ter nakoming van de Overeenkomst zijn 
verstrekt. Voor bedoelde aanspraken en/of vorderingen vrijwaart 
Afnemer Leverancier volledig.

6. Levering en levertijd
6.1  Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af bedrijf/magazijn 

van Leverancier. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de 
zaken het bedrijf/magazijn van Leverancier verlaten, waarbij het risico 
van de zaken op Afnemer overgaat. Franco levering geschiedt alleen 
indien en voorzover dit door Leverancier, op de factuur of anderszins, 
schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven.

6.2  Afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij 
aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, 
dan wel deze controle uit te voeren na mededeling aan de zijde van 
Leverancier dat de zaken ter beschikking van Afnemer staan. 

6.3  Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de 
verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient Afnemer op de 
afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) 
vermelden, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt hetgeen  
geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten  
dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

6.4  Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), 
welke hij afzonderlijk kan factureren; Afnemer is alsdan verplicht  
te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze  
voorwaarden.

6.5  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden opgegeven 
levertijden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale 
termijnen. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, 
geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding 
van de overeenkomst.

6.6  Indien geen levertijd is overeengekomen/vermeld geldt een termijn 
van 6 weken na orderbevestiging. Ingeval van overschrijding van de 
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levertijd heeft Afnemer uitsluitend het recht om, bij aangetekend 
schrijven, Leverancier op deze overschrijding te wijzen en dient 
Leverancier nog een uiterste levertermijn van tenminste 10 werkdagen 
te verschaffen, welke ingaat bij ontvangst van de betreffende  
ingebrekestelling.

6.7  Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door Afnemer 
niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor 
zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken is Leverancier 
gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele 
minder opbrengst en de kosten komen voor rekening van Afnemer, 
onverminderd al de overige rechten van Leverancier.

6.8  Afnemer is verplicht aan Leverancier de opslagkosten volgens het bij 
Leverancier gebruikelijke tarief en bij gebreke daarvan, volgens het 
in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip,  
dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat  
een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen 
leveringsdatum. 

7. Verpakking en verzending
7.1  De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. geschiedt, indien 

geen nadere aanwijzing door Afnemer aan Leverancier is verstrekt, 
voor rekening en risico van Afnemer, zonder dat Leverancier hiervoor 
enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van 
Afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts  
uitgevoerd, indien Afnemer schriftelijk heeft verklaard de meerdere 
kosten daarvan te zullen dragen. Indien de vervoerder vordert dat op 
vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle 
vervoerschade voor rekening en risico van afzender zijn, zal 
Leverancier op naam van Afnemer de documenten ondertekenen.

7.2  De goederen zullen door Leverancier worden bezorgd af vestiging 
Leverancier, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de  
overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is 
bepaald of naderhand is overeengekomen. 

7.3  Wanneer Leverancier voor de verpakking en het transport haspels, 
laadborden, pakjes, kratten, containers etc. ter beschikking heeft 
gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld 
of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is Afnemer 
verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze haspels  
etc. terug te zenden binnen maximaal drie maanden naar het door 
Leverancier opgegeven adres. Indien Afnemer hiermee in gebreke 
blijft, is hij zonder nadere ingebrekestelling schadevergoeding  
verschuldigd aan Leverancier. 

8. Eigendomsovergang en risico
8.1  Behoudens het gestelde in de lid 2 van dit artikel zal de eigendom  

en het risico voor de goederen op Afnemer overgaan bij levering af 
vestiging Leverancier. 

8.2  Zolang Afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met  
eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid 
heeft gesteld, behoudt Leverancier zich de eigendom van de goederen 
voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op Afnemer over, zodra 
Afnemer aan al zijn verplichtingen krachtens of in verband met 
Overeenkomsten tot het leveren van zaken of verrichten van diensten 
aan Leverancier heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden  
eigendom voor de vorderingen, die Leverancier op Afnemer mocht 
verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in één of meer van zijn 
verplichtingen jegens Leverancier. Indien tijdige betaling door 
Afnemer van enige schuld uit of in verband met genoemde  
overeenkomst of tijdig een deugdelijke zekerheidstelling voor de 
nakoming van de schuld achterwege blijft, is Leverancier gerechtigd 
de hem nog in eigendom toebehorende goederen eigenmachtig 
terug te nemen en is Leverancier niet tot vergoeding van enige 
schade gehouden. 

8.3  Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde 
zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom 
van Leverancier te bewaren. Afnemer is verplicht de zaken, voor de 
duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en 
waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen 
van deze verzekeringen aan Leverancier op eerste aanzegging ter 
inzage te geven. Alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraars 
van de zaken uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, 
zodra Leverancier te kennen geeft dit te wensen, door Afnemer aan 
Leverancier worden verpand op de wijze, zoals aangegeven in art. 
3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van 
Leverancier tegen Afnemer. 

9. Prijzen
9.1  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen: 
 -  gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum  

geldende hoogte van  inkoopprijzen, lonen, loonkosten, speciale- en 
overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

 -  gebaseerd op levering af bedrijf Leverancier, magazijn of andere 
opslagplaats; exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;

 - exclusief de kosten van vervoer en verzekering;
 - vermeld in Euro’ s
9.2  Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud 

van prijswijzigingen. In geval van verhoging van een of meer van de 
kostprijsfactoren welke bij het tot stand komen van de Overeenkomst 
niet goed of niet konden worden voorzien of overzien, is Leverancier 
gerechtigd deze hogere kosten aan Afnemer door te berekenen. 

9.3  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen voor 
het verrichten van diensten of het uitvoeren van werken gebaseerd 
op uitvoering van de Overeenkomst binnen de bij Leverancier  
geldende gewone werkuren op de gewone werkdagen. Indien buiten 
de schuld van Leverancier werkzaamheden moeten worden verricht 
buiten de voor Leverancier geldende gewone werkuren of gewone 
werkdagen, is Leverancier gerechtigd de daaraan voor hem  
verbonden extra kosten aan Afnemer door te berekenen. 

10. Betaling
10.1  Voorzover een afzonderlijke afspraak terzake ontbreekt, geschiedt de 

betaling in Euro’s, op de wijze als door Leverancier wordt aangegeven. 
10.2  Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) kalender-

dagen na de datum van de factuur, welke na uitvoering van de 
Overeenkomst – of bij uitvoering in gedeelten, na uitvoering van een 
gedeelte van de Overeenkomst – wordt toegezonden, tenzij op de 
factuur anders staat vermeld. 

10.3  Leverancier kan van Afnemer een vergoeding verlangen voor de 
kosten die Leverancier in verband met een betaling door Afnemer 
aan Leverancier in rekening worden gebracht. 

10.4  Indien het Leverancier wenselijk voorkomt, is hij gerechtigd bij of na 
het aangaan van de Overeenkomst in afwijking van de overeen-
gekomen betalingsregeling betaling vooraf of betaling à contact bij 
aflevering te verlangen. Afnemer dient op eerste verzoek zijdens 
Leverancier binnen een daarbij aan te geven termijn een naar inzicht 
van Leverancier deugdelijke zekerheid te verstrekken dat zowel aan 
de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

10.5  Bij weigering te betalen of zekerheid te stellen is Leverancier gerechtigd 
– naar zijn keuze – de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, 
dan wel te beëindigen, onverminderd zijn overige rechten. 

10.6  In geval sprake is van meer dan één Afnemer, zijn alle Afnemers 
jegens Leverancier hoofdelijk aansprakelijk. Ook wanneer twee of 
meer (rechts)personen Afnemers in de schuld opvolgen, zijn deze 
(rechts)personen hoofdelijk jegens Leverancier aansprakelijk. 

10.7  Indien geen uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven 
binnen de overeengekomen termijn c.q. termijnen door aan Afnemer 
toe te rekenen omstandigheden, leidt dit niet tot opschorting van de 
betalingsverplichting van Afnemer. Hij blijft gehouden op het overeen-
gekomen tijdstip te betalen. 

10.8  Bij niet tijdige betaling raakt Afnemer door het enkele overschrijden 
van de voor de betaling geldende termijn vanaf het overschrijden van de 
termijn tot de dag van volledige betaling over het verschuldigde bedrag 
rente verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke rente plus 2%. 

10.9  Afnemer doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op verrekening.
10.10   Indien onder Afnemer beslag wordt gelegd, een verzoekschrift door 

of tegen Afnemer wordt ingediend strekkende tot diens faillietverklaring 
(al dan niet via eigen aangifte) of indien Afnemer zelf een verzoek-
schrift indient bij de rechtbank strekkende tot verlening van een 
(voorlopig) surséance van betaling of toepasselijkheid van de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen, worden al zijn schulden aan 
Leverancier direct volledig opeisbaar. 

10.11   Kosten van maatregelen die Leverancier in of buiten rechte maakt in 
verband met het tekortschieten van Afnemer in de nakoming van 
verplichtingen jegens Leverancier, komen geheel voor rekening van 
Afnemer. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend door 
middel van het degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde 
van Advocaten en bedraagt minimaal  €  500,- per te incasseren 
bedrag. 

10.12   Zaken die Leverancier voor bewerking of reparatie onder zich heeft, 
hoeft Leverancier niet eerder aan Afnemer terug te geven dan nadat 
Afnemer al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan Leverancier 
verschuldigd is aan Leverancier heeft voldaan. 

10.13   Indien de goederen staan opgeslagen als bedoeld in artikel 6.7, blijft 
Afnemer verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2  
vermelde tijdstip. 
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11. Klachten
11.1  Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst niet zijnde de tekor-

ten en beschadigingen als bedoeld in artikel 6.3 moeten schriftelijk 
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Leverancier 
binnen veertien (14) kalenderdagen nadat Afnemer de gebreken heeft 
geconstateerd of heeft kunnen constateren, waarbij geldt dat klachten 
in ieder geval niet later dan binnen zes maanden nadatum uitvoering 
Overeenkomst kunnen worden ingediend. Niet tijdig indienen van de 
klacht kan tot gevolg hebben dat Afnemer zijn rechten terzake verliest. 

11.2  Indien Afnemer binnen de in lid 1 bedoelde termijn geen klacht heeft 
ingediend, kan hij op het gebrek in de prestatie geen beroep meer 
doen. Overschrijding van de in het vorige lid bedoelde termijn is echter 
verschoonbaar in het geval de overschrijding niet aan Afnemer kan 
worden toegerekend. 

11.3  Klachten ontheffen Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen 
jegens Leverancier. 

11.4  Geen klacht wordt aanvaard over geleverde goederen, die wel aan de 
kwaliteiten voldoen, maar die niet geschikt blijken te zijn voor het doel, 
waarvoor Afnemer deze wenst te gebruiken. 

11.5  Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en 
wel binnen 8 (acht) dagen na verzenddatum der facturen. 

11.6  Indien de klacht door Leverancier gegrond wordt bevonden, is hij uit-
sluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te 
vervangen, dan wel te crediteren, één en ander te Leveranciers keuze, 
zonder dat Afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke 
vergoeding dan ook.

11.7  Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de Leverancier en dient altijd 
franco te geschieden.

11.8  De in dit artikel vermelde termijnen gelden onverkort. De in de “Europese 
Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de 
garanties voor consumentengoederen” en de daarop gebaseerde wet-
geving vermelde termijnen zijn niet van toepassing op onze overeenkom-
sten met Afnemer indien het geen consumenten koop betreft.

12. Overmacht
12.1  Leverancier is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, 

indien hij niet of niet langer uitvoering kan geven aan de Overeenkomst, 
indien dit een gevolg is van - al dan niet voorzienbare -omstandigheden, die 
buiten de macht van Leverancier zijn gelegen. Als omstandigheden die 
buiten de macht van Leverancier liggen gelden in ieder geval: oorlog of 
een daarop gelijkende toestand, mobilisatie, oproer, staking, bovenmatig 
ziekteverzuim van personeel van Leverancier, bedrijfsbezetting, blok-
kade, boycot, ziekte, niet verwijtbare brand of uitval van toevoer van 
elektriciteit, gas of water, niet tijdig presteren van toeleveranciers of 
hulppersonen, maatregelen van overheidswege e.d. 

12.2  Wanneer zich een situatie als in het vorige lid bedoeld voordoet, meldt 
Leverancier dit aan Afnemer. Partijen plegen overleg over een moge-
lijke aanpassing van de Overeenkomst. Bereiken partijen geen over-
eenstemming (uitvoering van de Overeenkomst blijft onmogelijk), dan 
kan ieder der partijen de Overeenkomst, voorzover daaraan nog geen 
uitvoering is gegeven, ontbinden. Van blijvende onmogelijkheid van 
uitvoering is sprake wanneer uitvoering van de Overeenkomst gedu-
rende meer dan zestig (60) min of meer aaneengesloten dagen feitelijk 
of rechtens niet mogelijk is geweest of wanneer duidelijk te voorzien is 
dat de uitvoering van de Overeenkomst gedurende genoemde periode 
feitelijk of rechtens niet mogelijk zal zijn. 

12.3  Indien de overmacht intreedt terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is 
uitgevoerd en de resterende levering meer dan twee maanden wordt 
vertraagd, heeft Afnemer de bevoegdheid om hetzij het reeds afgele-
verde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschul-
digde koopprijs te voldoen, hetzij de Overeenkomst ook voor het reeds 
uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplich-
ting hetgeen hem reeds geleverd is naar Leverancier terug te zenden 
voor rekening en risico van Afnemer. Het laatste kan slechts geschie-
den indien Afnemer kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte 
van de goederen door Afnemer niet meer doeltreffend kan worden 
gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goede-
ren. 

13. Ontbinding
13.1  Indien Afnemer één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de 

Overeenkomst, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Leverancier 
gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke  
tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de 
levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende 
Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle 
overige aan Leverancier toekomende rechten.

13.2  Leverancier kan, naast de overige aan Leverancier toekomende rech-
ten, de Overeenkomst met Afnemer te allen tijde zonder nadere inge-
brekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtig-
heid jegens Afnemer met directe ingang ontbinden indien Afnemer niet 
in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare 
schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van 
Afnemer wordt aangevraagd (al dan niet via eigen aangifte), indien 
(voorlopig) surséance van betaling wordt aangevraagd, indien met 
betrekking tot Afnemer een aanvraag wordt ingediend strekkende tot de 
van toepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen, bij overlijden van Afnemer, of indien Afnemer zijn bedrijf 
staakt en/of beslag onder Afnemer wordt gelegd dat niet binnen 30 
dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven of ingeval van over-
macht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden.

14. Aansprakelijkheid/garantie 
14.1  Leverancier (inclusief Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen in 

het kader van een keuringsopdracht) is niet aansprakelijk voor schade 
van Afnemer uit welken hoofde dan ook ontstaan (dat wil zeggen óók 
indien schade is veroorzaakt door c.q. is ontstaan door EKH gekeurde 
hijs- en hefmiddelen), daaronder begrepen alle directe en indirecte 
schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, tenzij deze schade zal 
zijn veroorzaakt door opzet of bewuste  
roekeloosheid van Leverancier. In geval op Leverancier enige  
aansprakelijkheid mocht rusten vergoedt Leverancier slechts schade 
waarvan Afnemer aantoont, dat zij direct gevolg is van  
de gebeurtenis waarvoor Leverancier rechtens aansprakelijk is  
te houden, indien en voorzover de door Leverancier afgesloten verze-
keringsovereenkomst deze schade dekt.

14.2  De door Leverancier aan Afnemer uit te betalen schadevergoeding is in 
ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het kader van de in lid 1 genoem-
de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

14.3  Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
opzet of bewuste roekeloosheid indien Leverancier zaken heeft ver-
kocht en geleverd c.q. diensten heeft verricht die naar de stand van de 
wetenschap op het moment van de verkoop en levering c.q. het ver-
richten van de diensten niet tot aansprakelijkheid in de zin van lid 1 van 
dit artikel zou hebben geleid.

14.4  Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg  
is van fouten of verzuim van derden die met instemming van Afnemer 
door Leverancier zijn belast met levering van materialen of met het 
verrichten van diensten en/of werkzaamheden. Tevens is Leverancier 
niet aansprakelijk voor schade die optreedt ten gevolge van door der-
den geleverde goederen, tenzij Leverancier de schade op de desbe-
treffende derden kan verhalen.

14.5  Leverancier is nimmer aansprakelijk indien Afnemer en/of derden ver-
anderingen heeft/hebben aangebracht in het door Leverancier gele-
verde, inclusief het verrichten van reparatie door Afnemer en/of derden 
c.q. indien Afnemer de adviezen van Leverancier niet opvolgt/heeft 
opgevolgd.

14.6  Afnemer is verplicht Leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van 
derden op schadevergoeding jegens Leverancier terzake van de uit-
voering van enige tussen Leverancier en Afnemer aangegane 
Overeenkomst en de opvolging van door Leverancier in zijn  
onderzoeken, adviezen en/of rapporten gedane aanbevelingen en/of 
adviezen.

14.7  Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten die uit de in lid 6 bedoelde 
vrijwaring voortvloeien.

14.8  Een contractuele garantie wordt alleen verstrekt indien en voorzover 
door Leverancier schriftelijk aangegeven en overeenkomstig de door 
de fabrikant verstrekte garantie. Voldoening aan onze contractuele 
garantieverplichtingen/reclames geldt als enige en algehele schade-
vergoeding.

14.9  Leverancier sluit de toepasselijkheid van de “Europese richtlijn  
betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties 
voor consumentengoederen”, en de daarop gebaseerde wetgeving, op 
haar overeenkomsten met Afnemer uitdrukkelijk uit. De aansprakelijk-
heid van Leverancier strekt niet verder dan zoals in dit artikel is 
bepaald.

14.10   Voor adviezen, die Leverancier verstrekt zonder dat daaraan een uit-
drukkelijk op het verstrekken van adviezen gerichte Overeenkomst ten 
grondslag ligt, aanvaardt Leverancier geen aansprakelijkheid uit wel-
ken hoofde dan ook. 

14.11  Voor tekeningen, ontwerpen, berekeningen, aanwijzingen, materiaal en 
dergelijke, die Leverancier door of vanwege Afnemer met  
het oog op de uitvoering van de Overeenkomst worden verstrekt, aan-
vaardt Leverancier geen enkele verantwoordelijkheid of  
aansprakelijkheid uit welken hoofde ook.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1  Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitge-
sloten.

15.2  Voor geschillen over of in verband met de Overeenkomst, die  
niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren, neemt bij  
uitsluiting kennis de rechtbank binnen wiens ressort Leverancier zijn 
hoofdvestiging heeft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil 
voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.

16. Afwijkende bepalingen alleen in geval van consumentenkoop
16.1  Indien sprake is van een Consumentenkoop gaan de dwingend-

rechtelijke bepalingen van titel 1 van boek 7 BW boven de bepalingen in 
deze algemene voorwaarden, voorzover daarin van de dwingend-
rechtelijke bepalingen wordt afgeweken.
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GENERAL CONDITIONS 
for supplies and services in the Ship Supplies Business, Sail Production, 
Tarpaulin Manufacturing and Ship’s Rigging and/or supplies and services 
relating to hoisting and lifting equipment on behalf of the members of the 
SZS and/or the EKH registered with the District Court of Utrecht on May 
2001 under number 140/2001, last amendment January 2012 
 
1.  Definitions 
1.1 Customer: natural persons, legal persons and persons acting in the 
 course of a profession or business, who are the other contracting 
 party with regard to offers, quotes, announcements and agreements. 
 
1.2 Consumer purchase: purchase relating to personal property, 
 effected between a Supplier and a Customer, natural person, who is 
 not acting in the course of a profession or business. 
 
1.3 Licensed Inspection Firms for Hoisting and Lifting Equipment [Dutch 
 abbr.: EKH]: firms which in accordance with, inter alia, statutory 
 norms and guidelines as well as in accordance with the EKH 
 working regulations, inspect all sorts of hoisting and lifting tools and 
 give them a valid certificate and/or sell and supply hoisting and lifting 
 equipment to Customers and are a member of the SZS. 
 
1.4 Hoisting and lifting equipment: this includes hoisting and lifting 
 machines and hoisting and lifting tools like: chain hardware, hoisting 
 belts, hand hoists, hoisting ropes and steel wire slings, hoisting 
 blocks, yokes and clamps. 
 
1.5 Supplier: user of these General Conditions who supplies goods and 
 services and who is a member of the SZS and/or the EKH. 
 
1.6 Agreement(s): contractual relationship(s), whereby the Supplier 
 supplies goods, provides services, carries out assignments or 
 executes works. 
 
1.7 SZS: Vereniging van Scheepsbenodigdhedenhandelaren, 
 Zeilmakers  en Scheepstuigers (Association of Ship Supplies 
 Traders, Sail Manufacturers and Ship Riggers). 
 
2. Applicability of general conditions 
2.1 Insofar as the contrary is not indicated explicitly and in writing, 
 exclusively these General Conditions apply to all Agreements, offers 
 and acceptance thereof, quotes, announcements, contractual  
 relationships and acceptance of orders by the Supplier, regardless 
 of any (previous) reference by the Customer to his own or other 
 general conditions. The Supplier explicitly rejects general conditions 
 which the Customer declares applicable and will never be deemed 
 to have accepted such general conditions. Derogations from these 
 General Conditions must be explicitly agreed with the Supplier in 
 writing.
 
2.2 These general conditions also apply in respect of any additional or 
 follow-up agreements between the parties. 
 
3. Offer and acceptance 
3.1 All offers/quotes made by the Supplier are without commitment and 
 are valid during a term specified by the Supplier. Even after timely 
 and full acceptance of the offer it can be revoked by the Supplier 
 during twelve (12) full working days after receipt of the acceptance. 
 
3.2 The Agreement is made as soon as the acceptance of the offer has 
 reached the Supplier or if the Supplier, without prior written 
 acceptance, has commenced performance of the Agreement. 
 
3.3 If reservations or alterations are made to the offer in the acceptance, 
 in derogation from the provisions of the preceding paragraphs, the 
 agreement will only be made if the Supplier has informed the 
 Customer in writing to agree to such derogations from the offer. 
 
3.4 All price lists, brochures and other information provided with an offer 
 will be described as carefully as possible and therefore cannot be 
 seen as any type of guarantee. These are only binding on the 
 Supplier if the Supplier has explicitly confirmed such in writing. 
 
3.5 Every agreement is entered into on the part of the Supplier subject 
 to the suspensive condition that the Customer – exclusively at the 
 discretion of the Supplier – turns out to be sufficiently creditworthy 
 for the financial performance of the agreement. 
 
3.6 For work for which, due to its nature and scope, no offers or order 
 confirmations are sent, the invoice will also be deemed the 
 assignment confirmation, which will also be deemed to represent 
 the agreement accurately and in full. The administration of the 

 Supplier is decisive in this respect. 
 
4. Amendments 
4.1 Any subsequent supplementary agreements or amendments to the 
 Agreement or to these General Conditions, and (verbal) agreements  
 and/or promises made by personnel of the Supplier or on behalf of 
 the Supplier by sellers, agents, representatives or other 
 intermediaries of the Supplier, only bind the Supplier if the Supplier 
 has confirmed such in writing.  

5. Intellectual property rights 
5.1 The rights relating to all (intangible) products which are used by the 
 Supplier in the framework of the Agreement – including analyses, 
 models, overviews, software, techniques and the like – or which are 
 the result of the work carried out by the Supplier pursuant to the  
 assignment – which work includes advice, reports, plans and the like 
 – lie exclusively with the Supplier, insofar as third parties are not 
 (also) entitled to such rights. 
 
5.2 All rights of intellectual property, including, but explicitly not limited 
 to copyright on advice, reports and the like relating to what was 
 (partly) established by the Agreement, lie with the Supplier. 
 
5.3 Without the prior written permission of the Supplier, the Customer is 
 not authorised to disclose or reproduce the products referred to in 
 Paragraph 2, nor to use such for another purpose or to make such 
 available to persons other than the purpose or persons for which the 
 products in question are intended. This prohibition also encompasses 
 the express or tacit permission of the aforementioned actions. 
 
5.4 The Supplier is not liable for claims of third parties in respect of 
 infringement of their copyrights, patents, licenses, trademarks, 
 models and other rights howsoever called in connection with 
 Services provided by the Supplier, if he were to infringe such rights 
 by making use of data (carriers), written documents or objects which 
 have been furnished to the Supplier by or on behalf of the Customer 
 for the performance of the Agreement. The Customer fully 
 indemnifies the Customer in respect of said claims. 
 
6. Delivery and delivery period 
6.1 Unless otherwise agreed, delivery will be ex the Supplier’s 
 warehouse/premises. The time of delivery is the time when the 
 goods leave the Supplier’ s warehouse/premises, whereby the risk 
 of the goods passes to the Customer. Delivery is only free of charge 
 if and insofar as the Supplier has explicitly indicated this in writing 
 on the invoice or otherwise. 
 
6.2 The Customer is obliged to inspect the goods delivered or the 
 packing immediately upon delivery for any shortcomings or damage, 
 or to carry out such inspection after an announcement on the part of  
 the Supplier that the goods are at the Customer’s disposal. 
 
6.3 The Customer must note any shortcomings or damage to the goods 
 delivered and/or the packing which are present upon delivery, on the 
 delivery note, the invoice and/or the transport documents; in the 
 event of failure to do so, the Customer will be deemed to have 
 approved the delivery. In such case, complaints in this respect will 
 no longer be dealt with. 

6.4 The Supplier is entitled to deliver in instalments (part deliveries), 
 which he can invoice separately; in such case the Customer is 
 obliged to effect payment in accordance with the provisions of Article 
 10 of these Conditions. 
 
6.5 Unless explicitly otherwise agreed, indicated delivery times are 
 approximates and time is never to be deemed of the essence. 
 Exceeding the delivery date due to any cause whatsoever, does not 
 give the Customer any entitlement to compensation, nor to 
 dissolution of the agreement. 
 
6.6 If no delivery time is agreed/specified, a period of 6 weeks after the 
 order confirmation applies. In the event of exceeding of the delivery 
 period, the Customer only is entitled to point out the exceeding of 
 the date to the Supplier by registered mail and must give the 
 Supplier another latest delivery date of at least 10 working days, 
 which commences upon receipt of the relevant notice of default. 
 
6.7 If the Customer has not taken the goods after the expiry of the 
 delivery period, they will be stored as his disposal, at his expense 
 and risk. After a period of 4 weeks the Supplier is entitled to 
 (privately) sell these goods. Any shortfall in the proceeds and any 
 costs are at the Customer’s expense, without prejudice to the 
 Supplier’s other rights. 
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6.8 The Customer is obliged to reimburse the Supplier for the storage 
 costs in accordance with the Supplier’s usual rates and if there are 
 no such usual rates, in accordance with the rates common in the 
 industry as of the time that the goods are ready for shipment, or, if 
 such is later, as of the delivery date agreed in the Agreement. 
 
7. Packing and shipment 
7.1 The method of transport, shipment, packing and the like shall take 
 place, if the Customer has not given the Supplier any specific 
 instruction in this respect, at the expense and risk of the Customer, 
 without the Supplier bearing any liability in this respect. Any specific 
 wishes of the Customer with regard to the transport/shipment will  
 only be carried out if the Customer has stated in writing that he will 
 bear  the additional costs. If the transporter demands that the 
 waybills, transport addresses and the like contain the clause that all 
 transport damage is at the expense and risk of the shipper, the 
 Supplier will sign the documents in the Customer’s name. 
 
7.2 The goods will be delivered by the Supplier ex the Supplier’s 
 premises, or will be sent for delivery to the agreed place or places 
 in the manner as set out in the order or agreed afterwards. 
 
7.3 If the Supplier has made reels, pallets, packages, crates, containers 
 etc. available for packing or transport, or a third party has made 
 such available, whether or not for payment of a deposit, the 
 Customer is obliged (unless they are one-off packing materials) to 
 return these reels, etc. within a maximum of three months to the 
 address specified  by the Supplier. If the Customer fails to do so, he 
 will owe the Supplier compensation, without the need for further 
 notice of default. 
 
8. Passing of ownership and risk 
8.1 Subject to the provisions of Paragraph 2 of this article, the ownership 
 and the risk for the goods will pass to the Customer upon delivery 
 ex the Supplier’s premises. 
 
8.2 As long as the Customer has not paid the full amount of th 
 purchase price including any additional costs or has not provided 
 security therefore, the Supplier will retain title to the goods. In such 
 case, title will first pass to the Customer as soon as the Customer 
 meets all his obligations under or in connection with Agreements 
 for the delivery of goods or the providing of services. In addition, the 
 retention of title applies in respect of the claims which the Supplier 
 might have on the Customer in respect of default of the Customer 
 on one or more of his obligations vis-à-vis the Supplier. If timely 
 payment by the Customer of any debt under or connected with said 
 agreement or timely or proper security for the payment of the debt 
 is not effected, the Supplier is entitled to himself take back the goods 
 to which he has retained title and the Supplier is not bound to 
 compensate for any damage. 
 
8.3 The Customer is bound to store the goods delivered subject to 
 retention of title with the necessary care and clearly marked as the 
 Supplier’s property. The Customer is obliged to insure the goods, for 
 the term of the retention of title, against fire, explosion and water 
 damage, as well as against theft and to allow the Supplier to inspect 
 the policies of said insurances upon first request. The Customer will 
 grant a pledge in favour of the Supplier over all claims of the 
 Customer on the insurers in respect of the goods under the heading 
 of the aforementioned insurances, as soon as the Supplier indicates 
 that it desires such, in the manner indicated in Art. 3:239 of the Civil 
 Code, as security for the Supplier’s claims on the Customer. 
 
9. Prices 
9.1 Unless explicitly otherwise agreed, the prices are: 
 - based on the purchase prices, salaries, wage costs, special and 
 government taxes, freights, insurance prices and other costs 
 applicable during the offer or on the order date; 
 - based on delivery ex the Supplier’ s premises, warehouse or other 
 storage places; exclusive of VAT, other taxes, levies and duties; 
 - exclusive of the costs of transport and insurance; 
 - set out in Euros and/or in Dutch currency. 
 
9.2 Unless otherwise stated, all price indications are subject to price 
 alterations. In the event of increase of one or more of the cost price 
 factors which were not (properly) foreseeable at the time the 
 Agreement was made, the Supplier is entitled to pass on these 
 higher  costs to the Customer. 
 
9.3 Unless explicitly agreed otherwise, the prices for the providing of 
 services of the execution of works are based on performance of the 
 Agreement within the normal working hours on normal working days 
 applicable at the Supplier’s. If work has to be carried out outside of  

 the Supplier’s normal working hours or ordinary working days, 
 outside of the Supplier’s fault, the Supplier is entitled to charge the 
 Customer for the additional attached costs. 
 
10. Payment 
10.1 Insofar as an individual agreement is lacking in this respect, 
 payment will be in Euros, in the manner indicated by the Supplier. 
 
10.2 Payment is to be effected at latest within fourteen (14) calendar  
 days after the date of the invoice, which invoice will be sent out after  
 performance of the Agreement – or in the event of performance in 
 instalments, after performance of a part of the Agreement – unless 
 otherwise stipulated on the invoice. 
 
10.3 The Supplier can demand a fee from the Customer for the costs 
 which are charged to the Supplier in connection with a payment by 
 the Customer to the Supplier. 
 
10.4 If the Supplier deems such desirable, he is entitled at the time of or 
 after making the Agreement, in derogation from the agreed payment 
 regulations, to demand prior payment or cash on delivery payment.  
 Upon the Supplier’s first request, the Customer must, within a 
 reasonable term, provide security which is satisfactory to the 
 Supplier that both the payment and the other obligations will be 
 performed.

10.5 In the event of refusal to pay or give security, the Supplier is entitled 
 – at his election – to suspend or terminate performance of the 
 Agreement, without prejudice to his other rights. 
 
10.6 In the event there is more than one Customer, all Customers are 
 severally liable to the Supplier. Even when two or more (legal) 
 persons take over the Customer’s debt, such (legal) persons are 
 severally liable to the Supplier. 
 
10.7 If the agreement cannot be performed within the agreed term or 
 terms due to circumstances attributable to the Customer, this will not 
 lead to suspension of the Customer’s payment obligations. He will 
 remain bound to pay on the agreed date. 
 
10.8 In the event of late payment, due to the mere exceeding of the term 
 stipulated for payment, the Customer must pay as of the date of 
 exceeding of the term until the day of full payment interest over the 
 amount owing, which interest is equal to the statutory interest plus 
 2%. 

10.9 The Customer explicitly waives his right to settlement. 
 
10.10 If assets of the Customer are attached, if a petition for the voluntary 
 or involuntary bankruptcy of the Customer is filed or if the Customer 
 himself files a petition with the district court requesting the granting 
 of a (preliminary) moratorium on payment of applicability of the Debt 
 Rescheduling for Natural Persons Act, all his debts to the Supplier 
 will become immediately due in full. 
 
10.11 Costs of judicial or extrajudicial measures which the Supplier has to 
 take in connection with the failure of the Customer in the performance 
 of obligations vis-à-vis the Supplier, are fully at the Customer’s 
 expense. The charge for collection costs will be calculated by 
 means of the degressive collection rate of the Dutch Bar Association 
 and is a minimum of 500 Euro per amount to be collected. 
 
10.12 The Supplier need not return goods which are in the Supplier’s 
 possession for  processing or repair to the Customer until after the 
 Customer has paid the Supplier all that he owes the Supplier under 
 any heading whatsoever. 
 
10.13 If the goods are stored as referred to in Article 6.7, the Customer will 
 remain obliged to pay the purchase price on the date set out in 
 Paragraph 2. 
 
11. Complaints 
11.1 Complaints on the performance of the Agreement, not being 
 shortcomings and damage as referred to in Article 6.3, must be 
 submitted to the Supplier in writing, with a full and clear description, 
 within fourteen (14) calendar days after the Customer has noted or 
 could have noted the defects; in any event complaints cannot be 
 lodged any later than within six months after the date of performance 
 of the Agreement. Late lodging of the complaint can entail that the 
 Customer loses his rights in this respect. 
 
11.2 If the Customer has not filed a complaint within the term set out in 
 Paragraph 1, he can no longer bring any claims in respect of the 



www.louisruys.com220

 defective performance. However, exceeding of the term referred to 
 in the preceding paragraph can be waived in the event late filing of 
 the complaint is not attributable to the Customer. 
 
11.3 Complaints do not release the Customer from his payment 
 obligations vis-à-vis the Supplier. 
 
11.4 No complaint will be accepted in respect of delivered goods which 
 do fulfil the qualities, but which turn out not to be suitable for the 
 purpose for which the Customer wishes to use them. 
 
11.5 Complaints on invoices must also be filed in writing within 8 (eight) 
 days after the date the invoices have been sent. 
 
11.6 If the Supplier holds that the complaint is well-founded, he is only 
 obliged to repair, replace or credit the improper goods, at the 
 Supplier’s election, without the Customer being able to enforce any 
 right to any compensation whatsoever in addition thereto. 
 
11.7 The goods delivered can only be returned after prior written consent 
 of the Supplier and delivery must always be free of charge. 
 
11.8 The time periods in this article apply in full. The time periods set out 
 in the “European Directive on certain aspects of the sale of and the 
 guarantees for consumer goods” and the legislation based thereon 
 do not apply to our agreements with the Customer if they do not 
 relate to a consumer purchase. 
 
12. Force majeure 
12.1 The Supplier is not bound to perform any obligation, if he cannot or 
 cannot any longer perform the Agreement, if this is a result of  
 circumstances – foreseeable or otherwise – which are beyond the 
 Supplier’s control. Circumstances which are beyond the Supplier’s 
 control are in any event: war or a situation similar thereto, 
 mobilisation, riot, strike, excessive absenteeism of personnel of the 
 Supplier, company lock-out, blockade, boycott, illness, non- 
 attributable fire or a disruption in the supply of electricity, gas or 
 water, late performance of suppliers or agents, government 
 measures and the like. 
 
12.2 If a situation as referred to in the preceding paragraph arises, the 
 Supplier will report such to the Customer. The parties will consult on 
 a possible adjustment of the Agreement. If the parties do not reach 
 agreement (performance of the Agreement remains impossible), 
 each of the parties can dissolve the Agreement, insofar as it has not 
 yet been performed. There will be permanent impossibility of 
 performance when performance of the Agreement is not possible, 
 de facto or legally, for more than sixty (60) more or less consecutive 
 days or when it is clearly foreseeable that the performance of the 
 Agreement will not be possible, de facto or legally, during said 
 period. 
 
12.3 If the force majeure arises while the Agreement has already been 
 partly performed and the remaining delivery is delayed by more than 
 two months, the Customer has the right to either keep the part of the  
 goods already delivered and to pay the purchase price owing 
 therefore, or to deem the Agreement as terminated, including the 
 part which has already been performed, subject to the obligation to 
 return what has already been delivered to the Supplier at the 
 Customer’s expense and risk. The latter can only take place if the 
 Customer can demonstrate that the part of the goods already 
 delivered can no longer be effectively used by the Customer as a 
 result of the non-delivery of the remaining goods. 
 
13. Dissolution 
13.1 If the Customer fails to perform one or more of his obligations 
 ensuing from the Agreement, or does not perform such in time or in 
 full, the Supplier is entitled, without further notice of default and 
 judicial recourse or without being bound to pay any compensation, 
 to suspend the delivery of the products and/or to dissolve the 
 Agreement in question with immediate effect, without prejudice to all 
 other rights of the Supplier. 
 
13.2 In addition to the other rights to which the Supplier is entitled, the 
 Supplier can dissolve the Agreement with the Customer at any time, 
 without further notice of default and judicial recourse and without 
 being bound to pay compensation to the Customer, with immediate 
 effect if the Customer is not able to pay his due debts or leaves his 
 due debts unpaid, becomes insolvent, if a petition is presented for 
 the bankruptcy of the Customer (whether or not by means of a 
 voluntary petition), if a (provisional) moratorium on payment is  
 petitioned for, if with regard to a Customer an application is filed 
 requesting the application of the Debt Rescheduling for Natural 
 Persons Act,upon the death of the Customer, or if the Customer 
 ceases his business and/or the Customer’s assets are attached, 
 which attachment is not terminated within 30 days after the date of 
 attachment or in the event of force majeure or circumstances 
 equivalent thereto. 
 

14  Liability/guarantee 
14.1  The Supplier (including Licensed Inspection Firms for Hoisting and 
 Lifting Equipment in the framework of an inspection assignment) is 
 not liable for damage of the Customer arising under any heading 
 whatsoever (i.e. even if damage was caused or arose due to 
 hoisting and lifting equipment inspected by EKH), including all direct 
 and indirect damage, such as consequential damage or trading 
 damage, unless such damage has been caused by intent or 
 conscious recklessness on the part of the Supplier. In the event the 
 Supplier is subject to any liability, the Supplier will only compensate 
 damage in respect of which the Customer demonstrates that it is the 
 direct consequence of the event for which the Supplier is legally 
 liable, if and insofar as the insurance contract made by the Supplier 
 covers this damage. 
 
14.2 The compensation which the Supplier is to pay out to the Customer 
 will in any event be limited to the amount that is paid out in a given 
 case in the framework of the insurance referred to in Paragraph 1. 
 
14.3 The Supplier is never liable for damage caused by intent or 
 conscious recklessness if the Supplier has sold and delivered goods 
 or provided services which with the state of awareness at the time 
 of the sale and delivery or the providing of the services would not 
 have led to liability as referred to in Paragraph 1 of this article. 
 
14.4 The Supplier is not liable for the damage which is the result of errors 
 or default of third parties who are charged by the Supplier, with the 
 agreement of the Customer, with the delivery of materials or with the 
 providing of services and/or the execution of work. In addition, the 
 Supplier is not liable for damage which arises as a result of goods 
 delivered by third parties, unless the Supplier can recover the 
 damage from the relevant third parties. 
 
14.5 The Supplier is never liable if the Customer and/or third parties has/ 
 have effected changes in the goods delivered by the Supplier, 
 including the effecting of repairs by the Customer and/or third 
 parties or if the Customer does not follow/has not followed the 
 advice of the Supplier. 
 
14.6 The Customer is obliged to indemnify the Supplier against all claims 
 of third parties for compensation vis-à-vis the Supplier with regard to 
 the performance of any Agreement made between the Supplier and 
 the Customer and the following up of recommendations and/or 
 advice given by the Supplier in his studies, advice and/or reports. 
 
14.7 The Customer is liable for all costs ensuing from the indemnity 
 referred to in Paragraph 6. 
 
14.8 A contractual guarantee will only be given if and insofar as specified 
 by the Supplier in writing and in accordance with the guarantee 
 given by the manufacturer. Performance of our contractual guarantee 
 obligations / complaints is deemed sole and full compensation. 
 
14.9 The Supplier excludes the applicability of the “European guideline 
 on certain aspects of the sale of and the guarantees for consumer 
 goods”, and the legislation based thereon, with regard to its 
 agreements with the Customer. The liability of the Supplier does not 
 extend beyond what is laid down in this article. 
 
14.10 The Supplier does not accept any liability under any heading 
 whatsoever, for advice which the Supplier gives without such being 
 based on an Agreement specifically geared to the giving of advice. 
 
14.11 The Supplier does not accept any responsibility or liability under any 
 heading whatsoever for drawings, designs, calculations, instructions, 
 material and the like, which are furnished to the Supplier by or on 
 behalf of the Customer with an eye to the performance of the 
 Agreement. 
 
15. Applicable law and competent court 
15.1 The Agreement is governed by Dutch law. The applicability of the 
 Vienna Sales Convention is expressly excluded. 
 
15.2 Disputes on or connected with the Agreement, which do not fall 
 within the jurisdiction of the Cantonal Court, will exclusively be 
 brought before the district court within whose district the Supplier 
 has his head office. Nevertheless, the Supplier is entitled to bring 
 disputes before the legally competent court. 
 
16. Derogating provisions only in the case of consumer purchase 
16.1 If there is a Consumer Purchase, the mandatory provisions of Title 
 1 of Book 7 of the Civil Code exceed the provisions of these General 
 Conditions, insofar as there is derogation from the mandatory 
 provisions therein.

SZS.div.455 General Conditions of SZS / EKH 
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