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BIJLAGE 1 BEHOREND BIJ VRAAG 13 TOT EN MET 19 
 

Diepvries Vis 
Van Schendelstraat 1 
9721 GV  Groningen 

Kalte Fisch 
Bundesstraße 345 
67809 K  Duisburg 
Duitsland  
K l Fi h

Bundesstraße 305 
67809 L Duisburg 

Koeltrans 
Wilhelminakade 5 
9725 BD  Groningen 

Ophalen    19-05-2003 om 9.00 uur 
Afleveren  21-05-2003 om 12.00 uur 

 AT 3008     1       pallet   vis
 AT 3009     1       pallet    vis 
 AP 2111      2       pallet    groente 
 APT 2112     1       pallet    groente 
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42334 KL 
12953 MA 
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BIJLAGE 2 BEHOREND BIJ VRAAG 38 TOT EN MET 40 
 
 

ALGEMENE 
VOORWAARDEN 
 
 
8. Retournering/reclamering 
8.1. Koper is gerechtigd de door Verkoper aan hem 
geleverde zaken binnen dertig dagen na ontvangst 
hiervan te retourneren. De Koper heeft geen recht 
op retournering indien de desbetreffende zaken niet 
tot het standaardassortiment van Verkoper (zoals 
opgenomen in de bij ontvangst geldende catalogus) 
behoren; indien retournering, op welke wijze dan 
ook, is uitgesloten; en/of de zaken zijn ingehuisd 
(d.w.z. afgeleverd/opgesteld/gemonteerd op de 
plaats van gebruik) door Verkoper.  
Verkoper aanvaardt geretourneerde zaken slechts 
indien en voor zover deze aan het door Verkoper 
opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele 
verpakking en in de staat waarin Verkoper deze 
zaken aan Koper had afgeleverd. 
8.2. Reclameringen door Koper kunnen uitsluitend 
geschieden ter zake van ontbrekende of niet 
bestelde zaken alsmede ter zake van uiterlijke 
waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde 
diensten.  
Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en 
binnen 30 dagen na ontvangst van de zaken door 
Koper c.q. na de dag waarop Koper over de zaken 
diende te kunnen beschikken, door Verkoper te zijn 
ontvangen.  
In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen 
dient Koper de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de 
manco's zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te 
voegen.  
In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van 
zaken heeft Verkoper de keuze de betreffende 
zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te 
nemen tegen creditering van Koper. 
Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt 
ieder recht van Koper op reclamering. Verkoper 
aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en 
voor zover hij met de terugzending tevoren heeft 
ingestemd en indien de zaken aan het door 
Verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de 
originele verpakking en in de staat waarin Verkoper 
deze zaken aan Koper had afgeleverd.  
Kosten van (de)montage zijn voor rekening van 
Koper.  
8.3. Reclamering ten aanzien van zaken behorende 
tot een deelzending heeft geen invloed op voor-
gaande en volgende deelzendingen die deel 
uitmaken van dezelfde bestelling.  
8.4. Geringe, in de handel gebruikelijke of techni-
sche niet te vermijden afwijkingen en verschillen in 
kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen 
grond voor reclamering opleveren.  
8.5. Reclamering van Koper op grond van dit artikel, 
laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper 
onverlet.  
8.6. Creditering bij retourneringen en retourzen-
dingen vindt plaats op basis van de aan de Koper in 
rekening gebrachte koopprijs. 

 
9. Garantie  
9.1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde 
staat Verkoper ervoor in dat de door hem geleverde 
zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. 
Verkoper heeft de keuze de gebrekkige zaken te 
vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen 
tegen creditering van Koper.  
9.2. De garantietermijn beloopt twaalf maanden, 
ingaande de dag van levering aan Koper.  
9.3. Met betrekking tot door Verkoper te verrichten 
reparatie- en montagewerkzaamheden garandeert 
Verkoper dat de desbetreffende werkzaamheden 
naar beste vermogen worden verricht.  
9.4. Aanspraken van Koper op grond van dit artikel 
zijn slechts geldig na inlevering van de originele 
factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens 
Verkoper onverlet.  
9.5. Verzending van zaken ten aanzien waarvan een 
beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats 
voor rekening en risico van Koper, en na 
voorafgaand overleg met Verkoper.  
9.6. Buiten de garantie vallen in ieder geval:  
− gebreken die optreden, danwel geheel of 

gedeeltelijk het gevolg zijn van:  
∗ het niet inachtnemen van gebruiks- en 

montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig 
gebruik;  

∗ normale slijtage;  
∗ reparatie of andere werkzaamheden aan 

de zaken verricht door derden, Koper 
daaronder begrepen;  

∗ gebruik voor andere dan normale 
gebruiksdoeleinden; en  

∗ gebruik in een agressieve omgeving;  
∗ ieder van buitenafkomend onheil; … etc. 

− beschadigingen van het exterieur. 
9.7. Indien Koper niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig 
voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de 
met Verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is 
Verkoper niet tot garantie gehouden.  
 
10. Uitsluiting  
Onverminderd het bepaalde in art. 10 is Verkoper 
slechts aansprakelijk voor schade aan of veroor-
zaakt door Verkoper aan Koper geleverde zaken of 
ten behoeve van Koper verrichte diensten danwel 
door tekortkomingen in de uitvoering van de met 
Koper gesloten overeenkomsten tot ten hoogste de 
koopprijs van de desbetreffende zaak, tenzij sprake 
is van opzet of grove schuld van Verkoper.  
Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade.  
 
11. Afstand van recht  
Indien Koper in het kader van een beroep op 
garantie of een reparatie- of montage-opdracht een 
zaak heeft afgegeven en niet binnen drie maanden 
nadat de afgegeven zaak danwel een vervangende 
zaak (wederom) te zijnen beschikking staat, de 
desbetreffende zaak heeft afgehaald dan wel hij 
geweigerd heeft de rembourskosten te voldoen en 
de zaken deswege niet bij hem zijn afgeleverd, 
wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van die 
zaak ten behoeve van Verkoper en vrijwaart hij 
Verkoper voor alle aanspraken (van derden) ter 
zake.

 


