
Algemene leveringsvoorwaarden van van Praag Montagetechnieken b.v. 

1. Algemeen  

Onderstaande voorwaarden zijn, tenzij en voor zover schriftelijk per transactie anders overeengekomen, bij uitsluiting van toepassing op alle offertes en leveranties door, 

alsmede alle overeenkomsten met van Praag Montagetechnieken b.v.. Door afnemer al dan niet onder verwijzing naar eigen standaard inkoopvoorwaarden gestelde 

condities, die van het hierin bepaalde afwijken, zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door van Praag Montagetechnieken b.v. aanvaard. Toezeggingen en 

verklaringen door en afspraken met vertegenwoordigers van van Praag Montagetechnieken b.v. verbinden van Praag Montagetechnieken b.v. slechts voor zover deze 

schriftelijk door haar zijn bevestigd.  

 

2. Prijzen en offertes  

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze offertes en prijzen, ook die welke in onze catalogi en prijscouranten staan vermeld, steeds vrijblijvend. Indien met name na 

het sluiten van de koopovereenkomst  wijzigingen optreden in de kostprijs door loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen of anderszins, is van 

Praag Montagetechnieken b.v. gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de prijzen inclusief emballage, doch 

exclusief omzetbelasting en gesteld in Euro. Boven € 150,00 netto orderwaarde exclusief btw geschiedt de levering door geheel Nederland franco met uitzondering van 

de Wadden-eilanden, in andere gevallen wordt er een toeslag van  € 7,50 berekend.  

   

3. Levertijd  

Vermelde leveringstermijnen zijn vrijblijvend. De verplichting tot levering vervalt in alle gevallen van overmacht van welke aard dan ook, daaronder te begrijpen 

werkstakingen en het niet voldoen aan hun verplichtingen door onze leveranciers. Van Praag Montagetechnieken b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid tot vergoeding 

van enigerlei, ontstaan door te late levering. Het eventueel annuleren van een order ten gevolge van een te late levering, zal slechts door van Praag Montagetechnieken 

b.v. na overleg kunnen worden geaccepteerd wanneer afnemer aannemelijk maakt dat de levering werkelijk te laat zal geschieden.  

   

4. Risico en eigendomsoverdracht  

Het risico van verlies van of schade aan de goederen gaat op de afnemer over zodra de goederen bij van Praag Montagetechnieken b.v. ter verzending worden overgeladen. 

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van van Praag Montagetechnieken b.v. totdat alle vorderingen die van Praag Montagetechnieken 

b.v. heeft of zal verkrijgen op de afnemer, uit welke hoofde dan ook volledig zijn betaald. Zolang het eigendom van de goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag 

deze aan derden geen rechten verlenen met betrekking tot deze goederen. Als de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of indien de 

afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, hem uitstel van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens goederen of 

een gedeelte daarvan wordt gelegd, is van Praag Montagetechnieken b.v. gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog 

bij de afnemer aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die aan van Praag Montagetechnieken b.v. toekomen. De afnemer is verplicht de niet betaalde 

goederen aan van Praag Montagetechnieken b.v. terug te geven en machtigt, door de transactie aan te gaan, van Praag Montagetechnieken b.v. onherroepelijk de ruimte 

waar de goederen zich bevinden of kunnen bevinden daartoe door een vertegenwoordiger te doen betreden. Indien in zulk een geval de goederen door een afnemer uit 

de originele verpakking zijn verwijderd en anderszins opgeslagen, dient de afnemer te allen tijde te kunnen aantonen dat de desbetreffende goederen van van Praag 

Montagetechnieken b.v. afkomstig zijn. Het terughalingsrecht geldt ook dan, indien zich omstandigheden voordoen waaruit van Praag Montagetechnieken b.v. 

redelijkerwijze kan afleiden dat er gevaar bestaat dat de goederen niet tijdig betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is.  

Wanneer afnemer in staat van faillissement wordt verklaard dient hij de curator terstond te informeren dat van Praag Montagetechnieken haar eigendomsvoorbehoud doet 

gelden en dat de doorverkoop van de goederen niet is toegestaan voordat alle locaties zoals magazijnen, bouwplaatsen, bedrijfsauto’s, transportmiddelen, containers en 

bouwketen zijn onderzocht op aanwezigheid van de goederen afkomstig van van Praag Montagetechnieken b.v. en zijn geïnventariseerd. Wanneer van Praag 

Montagetechnieken b.v. kan vermoeden dat er goederen aan het faillissement zijn onttrokken zal daarvan aangifte worden gedaan. 

   

5. Reclamaties en aansprakelijkheid  

De afnemer dient de goederen terstond bij ontvangst te controleren op afmeting, maatvoering, gewicht, hoeveelheid, afwerking e.d.. De afnemer dient binnen twee 

werkdagen na ontvangst van de goederen uiterlijk waarneembare afwijkingen te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake vervalt.  

Van Praag Montagetechnieken b.v. is niet aansprakelijk voor goederen die zij van derden heeft betrokken. Zij zal in de plaats daarvan aan de afnemer overdragen en 

cederen alle aanspraken die zij ter zake zelf jegens de leverancier kan doen geldend maken. Voorts is van Praag Montagetechnieken b.v. niet aansprakelijk voor schade 

van welke aard en welke vorm dan ook, ontstaan door dienstverlening in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen advies en/of voorlichting. 

De afnemer verbindt zich van Praag Montagetechnieken b.v. te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens van Praag 

Montagetechnieken b.v. ter zake van of in verband met het door van Praag Montagetechnieken b.v. aan afnemer geleverde product. Van Praag Montagetechnieken b.v. 

dient immer de gelegenheid te worden gegund alsnog naar behoren te leveren c.q. te presteren.  

   

6. Betaling  

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. Indien betaling niet contant plaatsvindt, 

dan wel bij gebreke van een betaling uiterlijk op de vervaldag als bedoeld in deze paragraaf, verkeert de afnemer van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke 

zonder dat daartoe een sommatie dan wel ingebrekestelling vereist zal zijn. In zodanig geval is de totale vordering van van Praag Montagetechnieken BV, ook die 

betrekkelijk tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar. Tevens is de afnemer alsdan aan van Praag Montagetechnieken b.v. verschuldigd een rente va 

1% per maand of een gedeelte daarvan. Voorts is de afnemer aan van Praag Montagetechnieken 

b.v. verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, welke van Praag Montagetechnieken b.v. moet maken om tot de voldoening van zijn vordering 

te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum 

en met een minimum van  Є 40,00. Uit het enkele feit, dat van Praag Montagetechnieken b.v. zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt 

de hoogte van en de gehoudenheid van de afnemer tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement 

van de afnemer wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvrage verschuldigd.  

7. Auteursrecht  

Het geheel of gedeeltelijk overnemen of vermenigvuldigen van door van Praag Montagetechnieken b.v. verstrekte prijscouranten, brochures, folders, afbeeldingen, tabellen 

of technische gegevens, voor welk doel ook, zijn zonder haar uitdrukkelijke toestemming verboden. Aan eventuele vergissingen, onjuiste gegevens of prijzen daarin, 

kunnen geen aanspraken worden ontleend. 

  

8. Overmacht  

Omstandigheden van dien aard dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens een der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, of feitelijk 

onmogelijk, gelden voor die partij als overmacht. Ingeval van overmacht is van Praag Montagetechnieken b.v. niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden 

tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht is van Praag Montagetechnieken b.v. bevoegd de overeenkomst als ontbonden te verklaren, doch in zodanig 

geval is de afnemer wel gehouden de voor de situatie van de overmacht geleverde zaken en/of diensten aan van Praag Montagetechnieken b.v. te voldoen. Tenzij partijen 



uitdrukkelijk anders overeenkomen wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht indien de overmacht langer duurt dan twee maanden. Indien er sprake is van 

een tijdelijke overmachtsituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de overmacht opleverende toestand is geëindigd.  

   

9. Annulering  

Indien de afnemer in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen is van Praag Montagetechnieken b.v. gerechtigd alle lopende orders, ook voor zover 

reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren. Ingeval de afnemer een verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert heeft van Praag Montagetechnieken b.v. naast het 

recht om nakoming te verlangen, evenzeer recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde zaken en/of diensten, alsmede op vergoeding van alle 

kosten en schade, interest en gederfde winst.  

   

10. Toepassing recht  

Op alle aanbiedingen van van Praag Montagetechnieken b.v. tussen van Praag Montagetechnieken b.v. en derden tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit 

voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.  

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan gederiveerde overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen 

wiens ressort van Praag Montagetechnieken b.v. is gevestigd, behoudens althans anders luidende dwingende wetsbepalingen. 

van Praag Montagetechnieken b.v. 

HARDENBERG   Tel. 0523 26 56 41   info@vanpraag-montage.nl 


