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Bij de onderstaande Nederlandse tekst gaat het om een vertaling van de Duitse Algemene verkoopvoorwaarden van Höcker Polytechnik
GmbH. De onderstaande Nederlandse versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden dient enkel ter informatie en maakt geen deel uit van het
contract. Onderdeel van het contract zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Höcker Polytechnik GmbH. Bij afwijkingen tussen de Duitse
en Nederlandse versie geldt daarom uitsluitend de Duitse versie.
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Gelding van de Algemene voorwaarden
De vermelde Algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige activiteiten tussen Höcker Polytechnik GmbH (hierna: ‘Höcker‘)
en klant. Dit geldt ook dan als Höcker de klant bij navolgende activiteiten niet nogmaals op de Algemene voorwaarden wijst.
Deze Algemene voorwaarden gelden uitsluitend. Algemene voorwaarden van de klant worden in geen geval inhoud van het contract. Dit geldt
zelfs bij kennis van Höcker of, als Höcker de gelding niet nogmaals uitdrukkelijk tegenspreekt, hetzij dat Höcker zijn gelding uitdrukkelijk
schriftelijk heeft verleend. Deze Algemene voorwaarden gelden in plaats van eventuele Algemene voorwaarden van de klant (bijv. aankoopvoorwaarden) ook dan, als volgens hem de opdrachtacceptatie als onvoorwaardelijke erkenning van de Algemene voorwaarden van de klant
voorzien is.
Deze Algemene voorwaarden gelden niet als de klant verbruiker is zoals bedoeld in § 13 BGB.
Alle offertes, leveringen en diensten door Höcker gebeuren uitsluitend op basis van deze Algemene voorwaarden. Neemt Höcker extra of
verdere plichten over, dan blijft de gelding van deze Algemene voorwaarden verder onveranderd van kracht.
Versies in andere talen zijn vertalingen van de Duitse versie; deze alleen is juridisch bindend.
Offerte en contractafsluiting
De offertes van Höcker zijn steeds vrijblijvend en niet-bindend, zoverre ze niet uitdrukkelijk als bindend gekenmerkt zijn of een bepaalde acceptatieperiode bevatten.
Moet een bestelling van de klant als offerte conform § 145 BGB worden gekwalificeerd, dan kan Höcker deze binnen de vier weken na
ontvangst van de bestelling bij Höcker accepteren; de klant is totdat de vier weken afgelopen zijn aan diens offerte gebonden. Wijkt de bestelling van de voorstellen van Höcker of de offerte van Höcker af, dan zal de klant de bestelling schriftelijk formuleren en de afwijkingen kenbaar
maken.
Gebeurt de bestelling elektronisch, dan kan Höcker de ontvangst van de bestelling normaal binnen de zes werkdagen bevestigen. Deze
ingangsbevestiging documenteert alleen de ingang van de bestelling en vormt geen bindende acceptatie. De acceptatieverklaring kan echter
met de ingangsbevestiging worden verbonden.
Het contract komt tot stand door opdrachtbevestiging van Höcker. De opdrachtbevestiging van Höcker is bepalend voor de volledige inhoud van
het contract. Dit geldt, behoudens schriftelijk en onverwijld na ingang van de opdrachtbevestiging van voorgebrachte bezwaren van de klant,
ook, als deze van verklaringen van de klant afwijkt.
De opdrachtbevestiging door Höcker gebeurt normaliter elektronisch. De opdrachtbevestiging kan bovendien in tekstvorm of schriftelijk door
Höcker gebeuren. Bij ontbreken van een opdrachtbevestiging komt het contract door het uitvoeren van de opdracht effectief tot stand.
Openbare uitspraken, aanprijzingen of reclame geven daarnaast geen informatie over de kwaliteit van het product. Garanties in juridische zin
ontvangt de klant niet.
Technische wijzigingen, alsook wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht blijven in de mate van het mogelijke voorbehouden, zoverre de toepasbaarheid niet tot een evt. contractueel overeengekomen doeleinde een nauwkeurige overeenstemming veronderstelt. Höcker behoudt zich het
recht voor, wijzigingen en verbeteringen met het oog op constructie, materiaalgebruik en uitvoering uit te voeren, zoverre daardoor geen
beperking van het contractueel verondersteld of traditioneel gebruik van het onderwerp van het contract optreedt. Als het te leveren product
volgens voorstelling van de klant niet uitsluitend voor het traditionele gebruik geschikt zou zijn of als de klant van een bepaalde toepassingsgeschiktheid van het product of van een bepaalde kwaliteit uitgaat of als de klant het gebruik van het product voor een ongewoon doeleinde,
onder verhoogde belasting of onder bijzondere gevaren voor lichaam, leven, gezondheid of voor het milieu plant, dan is hij verplicht, Höcker
schriftelijk voor het afsluiten van het contract te wijzen op het beoogde gebruik resp. de overeenkomstige verwachting.
Op kostenvoorstellen, tekeningen en andere documenten behoudt Höcker zich het eigendoms- en auteursrecht voor. Ze mogen aan derden
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke voorafgaande toestemming van Höcker, noch toegankelijk worden gemaakt, noch voor reclamedoeleinden
worden gebruikt. Höcker heeft het recht steeds heruitgave door de klant te verlangen. Dit geldt enkel, zoverre het overlaten tot eigendom niet
uitdrukkelijk onderwerp van het contract is.
Alle aanvullingen , wijzigingen of bijkomende afspraken van het contract vereisen voor hun rechtseffectiviteit de schriftelijke vorm of de schriftelijke bevestiging door Höcker. Medewerkers van Höcker, handelsvertegenwoordigers of andere verkopers zijn niet bevoegd, bijkomende
afspraken te treffen of toezeggingen of garanties te geven, die de inhoud overstijgen van wat is overeengekomen. Ze zijn verder niet bevoegd,
van de voorwaarde van een opdrachtbevestiging af te zien.
Prijzen en betaling
Prijzen gelden af fabriek exclusief transport en evt. douane, in euro, zoverre in de opdrachtbevestiging niets anders staat. Genoemde prijzen
zijn exclusief eventueel te betalen btw in de betreffende wettelijke hoogte. Met het oog op andere bijkomende prestatiekosten wordt naar de
regels van § 4 verwezen.
Zoverre in de opdrachtbevestiging niets anders staat, moet het vermelde factuurbedrag bij het bezorgen van de factuur worden betaald. De
gevolgen van een eventueel betalingsverzuim van de klant richten zich volgens de wettelijke voorschriften. De klant geraakt ten laatste bij
afloop van de 7e dag na ontvangst van de factuur in verzuim.
Bij meerdere te betalen vorderingen behoudt Höcker zich het recht voor, een betaling, intrestbetaling of voorschot van de klant eerst voor de
delging van de schuld te gebruiken, die de laagste zekerheid biedt, onder meerdere gelijkzekere voor de delging van de oudere schuld en
onder even oude voor de delging volgens verhouding.
Höcker is niet verplicht wisselbrieven of cheques aan te nemen. Als de verlening ervan beperkt wordt, worden deze alleen behoudens de
disconteringsmogelijkheid tegen vergoeding van alle uitgaven ten behoeve van de vervulling aangenomen. Tot het tijdig indienen van wisselbrieven en cheques, alsook het verzamelen van protesten is Höcker eveneens niet verplicht.
De klant heeft alleen dan recht op saldering, als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of rijp voor beslissing zijn, verder ook dan
als de tegenvorderingen door Höcker niet werden bestreden of erkend. Een retentierecht kan de klant maar uitoefenen wanneer een tegenvordering op dezelfde zakelijke relatie betrekking heeft.
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Höcker behoudt zich het recht voor, prijzen overeenkomstig aan te passen als na afsluiting van het contract kostenverhogingen (in het
bijzonder door tariefafsluitingen of prijswijzigingen van het materiaal) optreden.
Bijkomende, na opdrachtbevestiging overeengekomen leveringen en diensten worden apart berekend. Deelleveringen resp. deeldiensten
moeten binnen de in de opdrachtbevestiging of factuur resp. in deze voorwaarden genoemde perioden worden betaald.
Bij het niet naleven van de betalingsperioden of bij omstandigheden, die Höcker na contractafsluiting bekend worden en die geschikt zijn, de
kredietwaardigheid van de klant te verminderen, moeten alle vorderingen van Höcker onmiddellijk worden betaald. Höcker heeft dan het recht,
nog uitstaande diensten alleen tegen vooruitbetaling of borg uit te voeren, alsook na afloop van een gepaste periode van het contract terug te
treden of schadevergoeding wegens het niet-vervullen te verlangen en onverminderd de bovenstaande rechten de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op kosten van de klant terug te nemen. Zijn deelbetalingen overeengekomen en is de klant met de vereffening
ondanks gepaste naperiode in betalingsverzuim, dan heeft Höcker het recht, van het contract terug te treden.
Zoverre niet uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is, is Höcker niet voor de montage en opstelling van producten, niet tot adviseren van de
klant en niet tot inwerking of introductie van klanten verplicht. Op § 434 lid 2 BGB wordt inbreuk gemaakt. Zoverre Höcker dergelijke diensten
niettemin op basis van een aparte overeenkomst volbrengt, kunnen deze diensten van Höcker apart in rekening worden gebracht.
Höcker heeft het recht, zijn vorderingen aan derden, in het bijzonder een factoring-maatschappij, af te staan. Als Höcker de klant een dergelijke
overdracht heeft getoond, dan kunnen vanaf dit moment betalingen van de klant met schuld bevrijdende werking alleen aan de rechtverkrijgende plaatsvinden. Höcker zal de klant in geval van overdracht van vorderingen over de rechtverkrijgende en diens bankverbinding op de
hoogte brengen, wat reeds met opdrachtbevestiging kan gebeuren.
Gevarenoverdracht, verpakking, verzending
Zoverre in de opdrachtbevestiging niets anders staat, is de levering FCA/Hilter A.T.W. (conform Incoterms 2010) overeengekomen. Dit geldt ook
voor deelleveringen en deeldiensten, die Höcker volbrengt, zoverre Höcker tot deeldiensten en deelleveringen bevoegd is.
De kosten voor transport, zoverre Höcker deze conform norm van de opdrachtbevestiging overgenomen heeft, betalingsverkeer, douanekosten,
enz. worden, zoverre niets anders overeengekomen is, aan de klant apart in rekening gebracht.
Leveringstijden
De leveringstijd staat in de schriftelijke opdrachtbevestiging van Höcker. Het behoud van de leveringstijd veronderstelt dat de klant contractuele verplichtingen en plichten conform overeenkomst nakomt. Is dit niet het geval, dan wordt de leveringstijd gepast verlengd, tenzij dat Höcker
de vertraging moet vertegenwoordigen. Bindende leveringsdata of -perioden vereisen voor de effectiviteit ervan de schriftelijke bevestiging door
Höcker.
Het nakomen van de leveringsperiode staat onder het voorbehoud van correcte en tijdige eigen bevoorrading, zoverre Höcker niet opzettelijk of
met grove nalatigheid de foute of niet tijdige eigen bevoorrading verricht heeft. Höcker zal de klant onverwijld op de hoogte brengen over de
niet-beschikbaarheid van het product. Een reeds volbrachte tegenprestatie wordt terugbetaald, tenzij dat de klant verklaart dat hij akkoord
gaat met de levering als de leveringsperiode afgelopen is. Deze paragraaf is overeenkomstig van toepassing op door de klant bij te bestellen
onderdelen, zoverre deze in de opdrachtbevestiging van Höcker benoemd zijn.
Leveringstermijnen of -perioden verschuiven resp. verlengen evenredig als Höcker door hoger geweld, op basis van werkkampen of op basis
van andere niet door Höcker te vertegenwoordigen omstandigheden aan het tijdig volbrengen van de dienst verhinderd is. De onmogelijkheid
tot kopen van grondstoffen en transportmiddelen worden aan de bovenstaande gevallen gelijk gesteld. Dit geldt ook als overeenkomstige
omstandigheden bij voorafgaande leveranciers optreden. Voor hieruit ontstane schade is Höcker om geen enkele rechtsreden aansprakelijk.
Duurt de hinder langer dan 3 maanden, dan heeft de klant na gepaste naperiode het recht, met het oog op het nog niet vervulde deel van het
contract terug te treden. Schadeclaims komen u in dit geval niet toe.
Verder komen de klant rechten en aanspraken door verzuim enkel dan toe als Höcker het verzuim moet vertegenwoordigen.
Ontstaat voor de klant door een door Höcker te vertegenwoordigen vertraging van de levering schade, dan gelden de wettelijke voorschriften.
Moet Höcker daarna schadevergoeding betalen, dan bedraagt deze voor elke volle week vertraging 0,5 % op alles maar ten hoogste 5% van de
waarde van dat deel van de volledige levering, die ten gevolge van de vertraging niet tijdig of niet volgens contract kan worden gebruikt.
Verdere schadeclaims zijn uitgesloten.
De bovenstaande beperkingen conform lid 5 gelden niet, zoverre door Höcker te vertegenwoordigende opzettelijkheid of grove nalatigheid
optreden of bij het aanwezig zijn van een vervaldatum of zoverre de door Höcker te vertegenwoordigen leveringsverzuim berust op het schuldig
schenden van een belangrijke contractplicht of zoverre lichaam, leven of gezondheid getroffen zijn. Behalve in geval van een door Höcker te
vertegenwoordigende opzettelijke contractschending of zoverre lichaam, leven of gezondheid getroffen zijn, is de schadevergoedingsaansprakelijkheid door Höcker in deze gevallen beperkt tot de te voorziene, typische ontstane schade.
Zoverre verzending overeengekomen werd, hebben leveringstijden, leveringsperioden en leveringsdata op het moment van de overdracht
betrekking op de exporteur, vrachtchauffeur of andere met het transport opgedragen derde persoon.
Wordt de levering op vraag van de klant vertraagd, dan is Höcker bevoegd, na het stellen en vruchtloos aflopen van een gepaste periode
anders over de producten te beschikken en de klant met gepaste verlengde periode te beleveren. Opslagkosten draagt de klant.
Komt de klant in acceptatieverzuim of schendt hij schuldig overige medewerkingsplichten, dan heeft Höcker het recht te verlangen dat in
dusverre ontstane schade, inclusief eventuele meerkosten worden vergoed. Bij opslag door Höcker bedragen de opslagkosten 0,5% van het
factuurbedrag van op te slagen voorwerpen per afgelopen week. Het geldend maken en het bewijzen van verdere of lagere opslagkosten
blijven voorbehouden. Verdere aanspraken op schadevergoeding blijven voorbehouden; de klant mag bewijzen dat voor Höcker geen of een
geringe schade ontstaan is.
Treden de voorwaarden van lid (8) op, dan gaat het gevaar van de toevallige ondergang of een toevallige verslechtering van het koopobject ten
laatste over op de klant op het moment waarop deze in acceptatie- resp. schuldverzuim is geraakt.
Höcker heeft het recht op deelleveringen en deeldiensten als
de deellevering voor de klant in het kader van het contractuele bestemmingsdoel toepasbaar is,
de levering van de resterende bestelde producten verzekerd is en
voor de klant hierdoor geen aanzienlijke meerkost of extra kosten ontstaan, tenzij dat Höcker bereid is deze kosten over te nemen.
Deelleveringen kunnen apart worden afgerekend. Klachten van deelleveringen ontbinden de klant niet van de verplichting, de resterende
levering van de producten volgens contract af te nemen.
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Aansprakelijkheid en schadevergoeding
De rechten van de klant bij gebreken veronderstellen dat deze zijn onderzoekings- en bezwaarplichten conf. § 377 HGB reglementair
nagekomen is. Dienovereenkomstig moet de klant het product onmiddellijk na de levering, zoverre dit volgens de reglementaire gang van
zaken doenlijk is, onderzoeken en, als zich een gebrek voordoet, dit Höcker onmiddellijk aantonen. Komt later een dergelijk gebrek tot uiting,
dan moet dit onverwijld na de ontdekking worden aangetoond. Eisen inzake gebreken moeten schriftelijk met vermelding van aard en omvang
van de afwijking van de overeengekomen resp. gebruikelijke kwaliteit of veilige werking gebeuren. Höcker is niet verplicht, te controleren of de
producten voor het door de klant voorziene specifieke gebruiksdoeleinde dient of daarvoor geschikt is, hetzij dat de klant Höcker hierop voor de
afsluiting van het contract schriftelijk heeft gewezen.
Een materieel gebrek van de producten treedt op als de producten met inachtneming van de regels in § 2 lid (1), (4), (5), (6) en (8) niet slechts
verwaarloosbaar van de in de schriftelijke opdrachtbevestiging overeengekomen uitvoering, hoeveelheid, kwaliteit, veilige werking of, indien
niets anders overeengekomen is, van de in de Bondsrepubliek Duitsland gebruikelijke kwaliteit en veilige werking afwijkt. Een juridisch gebrek
van het product treedt op als het product op het moment van de gevarenoverdracht niet vrij is van in de Bondsrepubliek Duitsland afdwingbare
rechten of aanspraken van derden. Meer wettelijke uitsluitingen of beperkingen van de verantwoordelijkheid van Höcker blijven hiervan onaangetast. Werd in de schriftelijke opdrachtbevestiging niet uitdrukkelijk iets anders overeengekomen, dan is Höcker in het bijzonder niet ervoor
verantwoordelijk dat de producten buiten de Bondsrepubliek Duitsland vrij zijn van rechten/aanspraken. Zoverre Höcker de klant monsters of
voorbeelden ter beschikking stelt of van hem ontvangt, analyses, DIN-bepalingen, andere binnenlandse of buitenlandse kwaliteitsnormen door
Höcker of de klant worden genoemd of overige gegevens omtrent de kwaliteit van de producten worden vermeld, dienen deze uitsluitend voor
de nadere beschrijving van de door Höcker te volbrengen diensten. De overname van een kwaliteitsgarantie is hiermee niet verbonden.
Bij rechtmatige eisen kan de klant volgens de norm van de wettelijke voorschriften navervulling verlangen. Höcker bepaalt of de navervulling
plaatsvindt door het verhelpen van het gebrek of door levering van producten zonder gebreken.
Mislukt de navervulling definitief, dan kan de klant kiezen of hij korting wil op de vergoeding (vermindering) of de overeenkomst (terugtreding)
ongedaan wil maken volgens de norm van de wettelijke voorschriften.
Bij gewoon nalatig veroorzaakte schade is Höcker alleen aansprakelijk bij schending van een belangrijke contractuele plicht. Belangrijke
contractplichten zijn diegene, waarvan de vervulling het contract kenmerkt en waarop de klant mag vertrouwen.
Behalve in geval van een door Höcker te vertegenwoordigende opzettelijke contractschending is de aansprakelijkheid van Höcker bovendien
volgens de hoogte beperkt tot de bij contractafsluiting te voorziene en typische optredende schade. In het bijzonder is het vergoeden van
indirecte schade zoals verloren winst of productie-uitval uitgesloten. De aansprakelijkheid door schuldig schenden van lichaam, leven of
gezondheid blijft door bovenstaande bepalingen conf. lid (5) onveranderd van kracht. Dit geldt ook voor de dwingende aansprakelijkheid
volgens de wet op productaansprakelijkheid, in het kader van garanties, alsook § 478 BGB.
De verjaarperiode voor aanspraken op gebreken bedraagt 12 maanden vanaf gevarenoverdracht of bij montages vanaf afname. Hiervan
onaangetast blijven aanspraken op schadevergoeding door opzettelijkheid, grove nalatigheid, bij schuldig schenden van lichaam, leven of
gezondheid, aanspraken van productaansprakelijkheid en in het kader van § 478 BGB. Maatregelen inzake navervulling leiden niet tot een
verlenging van de in zin 1 bepaalde periode en bevatten geen, een nieuw verjaringsbegin activerende, erkenning.
Een aansprakelijkheid voor normale slijtage, alsook schade door ongeschikt of ondeskundig gebruik is uitgesloten. Worden bedrijfs-, bedienings-, veiligheids- of onderhoudsinstructies, in het bijzonder de technische gegevensbladen, niet gevolgd, wijzigingen aan de producten uitgevoerd, onderdelen verwisseld of verbruiksmaterialen gebruikt, die niet met de originele specificaties overeenkomen, dan vervalt elke
gebrekenaansprakelijkheid, als de klant geen gemotiveerde bewering weerlegt, dat pas door deze omstandigheden het gebrek is opgetreden.
Höcker is niet aansprakelijk voor gebreken van de klant of op zijn verzoek door derden bijgeplaatste onderdelen resp. componenten of voor
gebreken van het eindproduct, die op de onjuistheid van dergelijke bijgeplaatste delen terug te voeren zijn, zoverre de klant geen gemotiveerde
bewering weerlegt dat pas door deze omstandigheden het gebrek is opgetreden.
Beschermrechten
Höcker neemt tegenover de klant geen garantie daarvoor dat het product in de Bondsrepubliek Duitsland vrij van beschermrechten van derden
is.
Voorwaarde hiervoor is echter dat de klant Höcker onmiddellijk over aanspraken uit beschermrechten, die derden tegen hem maken, op de
hoogte brengt en bij de behandeling van deze aanspraken en het volgen van zijn rechten in overeenstemming met Höcker te werk gaat. Wordt
een van deze voorwaarden niet vervuld, dan wordt Höcker van wettelijke of volgens deze voorwaarden overgenomen verplichtingen vrij.
Ontstaat een schending van beschermrechten waarvoor Höcker conform voorwaarde aansprakelijk is en wordt daarom de klant het gebruik
van het product geheel of gedeeltelijk rechtsgeldig verboden, dan zal Höcker op eigen kosten naar zijn keuze
de klant het recht tot gebruik van het product verlenen of
het product zonder beschermrecht maken of
het product door een ander voorwerp vervangen, dat geen beschermrechten schendt, of
het product tegen vergoeding van de door de klant volbrachte tegenprestatie terugnemen.
Voert de klant wijzigingen aan het product, of vermenging van de producten met andere stoffen uit, en worden daardoor beschermrechten van
derden geschonden, dan vervalt de aansprakelijkheid van Höcker.
Verdere of andere aanspraken komen de klant wegens de schending van beschermrechten van derden niet toe. In het bijzonder vervangt
Höcker geen volgschade, zoals productie- of gebruiksuitval, alsook verloren winst. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, als in
gevallen van opzettelijkheid of grove nalatigheid of schending van belangrijke contractplichten of het ontbreken van verzekerde eigenschappen
voor contracttypisch te voorziene schade men absoluut aansprakelijk is.
Totale aansprakelijkheid
Een andere aansprakelijkheid op schadevergoeding dan in §§ 5, 6 en 7 voorzien, is, om welke rechtsreden dan ook, uitgesloten.
Zoverre de aansprakelijkheid van Höcker tegenover de klant volgens deze Algemene voorwaarden uitgesloten is, geldt dit ook voor een persoonlijke aansprakelijkheid van de vertegenwoordigers van Höcker, assistenten of medewerkers.
De klant wordt op § 254 BGB gewezen. Hij verplicht zich dienovereenkomstig tegenover Höcker, geschikte maatregelen te treffen om eventuele
schade indien mogelijk te verhinderen. De verplichting van § 254 BGB geldt ook als plicht van de klant (i.s.m. § 280 BGB) tegenover Höcker.
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Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten (onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten) blijven eigendom van Höcker tot alle vorderingen vervuld zijn, die
Höcker tegen de klant nu of in de toekomst toekomen, en weliswaar inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant. Zoverre de klant zich
in strijd met het contract gedraagt – in het bijzonder zoverre hij met de betaling van een vergoeding in verzuim gekomen is –, heeft Höcker het
recht, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen, nadat Höcker een gepaste periode tot betaling gesteld heeft. De
voor de terugname te betalen transportkosten draagt de klant. Zoverre Höcker het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product terugneemt, vormt dit een terugtreding van het contract. Eveneens een terugtreding van het contract is wanneer Höcker het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product in beslag neemt. Door Höcker onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten mag Höcker gebruiken. De
opbrengst van de verwerking wordt met die bedragen verrekend, die de klant Höcker verschuldigd is, nadat Höcker een gepast bedrag voor de
kosten van de verwerking afgetrokken heeft.
De klant moet het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product met zorg behandelen. Hij moet deze op eigen kosten tegen vuur-, water- en
diefstalschade op de nieuwwaarde voldoende verzekeren. Zoverre onderhouds- en inspectiewerken vereist worden, moet de klant ze op eigen
kosten tijdig uitvoeren.
De klant mag onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren gebruiken en in ordentelijke gang van zaken verder verkopen zolang hij niet in
betalingsverzuim is. Hij mag onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren echter niet verpanden of veiligheidshalve overdragen. De vergoedingen van de klant tegen zijn afnemer uit een doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren, alsook die vorderingen van
de klant betreffende de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, die uit een andere rechtsgrond tegen zijn afnemer of derde
ontstaan (in het bijzonder vorderingen uit niet-toegestane handeling en aanspraken op verzekeringsdiensten) en weliswaar inclusief alle
saldovorderingen uit rekening-courant doet de klant Höcker reeds nu zekeringshalve in volle omvang afstand. Höcker neemt deze aftreding
aan.
De klant mag deze aan Höcker afgestane vorderingen op zijn factuur in eigen naam voor Höcker intrekken, zolang Höcker deze machtiging niet
herroept. Het recht van Höcker, deze vorderingen zelf te innen, wordt daardoor niet aangetast; alleszins zal Höcker de vorderingen niet zelf
geldend maken en de betalingsopdracht niet herroepen, zolang de klant zijn betalingsplichten reglementair nakomt.
Zoverre de klant zich echter in strijd met het contract gedraagt – in het bijzonder zoverre hij met de betaling van een vergoeding in verzuim
gekomen is –, kan Höcker van de klant verlangen, dat deze Höcker de afgetreden vorderingen en de betreffende schuldenaar bekend maakt,
de betreffende schuldenaars de aftreding meedeelt en Höcker alle documenten overhandigt, alsook alle gegevens maakt, die Höcker voor het
geldend maken van de vordering nodig heeft.
Een verwerking of omvorming van onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren door de klant wordt altijd voor Höcker uitgevoerd. Als het
onder eigendomsvoorbehoud geleverde product met andere dingen wordt verwerkt, die Höcker niet toebehoren, dan krijgt Höcker mede-eigendom op het nieuwe voorwerp in verhouding van de waarde van onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren (factuureindbedrag inclusief
eventuele btw) tot de andere verwerkte voorwerpen op het moment van de verwerking. Verder geldt voor het door verwerking ontstane nieuwe
voorwerp hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren.
Wordt onder eigendomsvoorbehoud geleverd product met andere niet aan Höcker toebehorende zaken onlosmakelijk verbonden of vermengd,
dan krijgt Höcker mede-eigendom aan de nieuwe zaak in verhouding van de waarde van onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren (factuureindbedrag inclusief eventuele btw) tot de andere verbonden of vermengde zaken op het moment van de verbinding of vermenging. Wordt
het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product op die manier verbonden of vermengd, dat de zaak van de klant als hoofdzaak te zien is,
dan zijn de klant en Höcker reeds akkoord dat de klant Höcker conform aandeel mede-eigendom aan deze zaak overdraagt. Höcker neemt
deze overdracht aan.
Het zo ontstane alleeneigendom of mede-eigendom op een zaak zal de klant voor Höcker bewaren.
Bij verpandingen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren door derden of bij overige ingrepen van derden moet de klant op het
eigendom van Höcker wijzen en moet Höcker onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen zodat Höcker de eigendomsrechten kan doorzetten.
Zoverre de derde persoon de voor Höcker in dit verband ontstane juridische of buitengerechtelijke kosten niet vergoedt, is de klant hiervoor
aansprakelijk.
Als de klant dit verlangt, is Höcker verplicht, de aan Höcker toekomende zekerheden in zoverre vrij te geven, als haar realiseerbare waarde de
waarde van de openstaande vorderingen van Höcker tegen de klant met meer dan 10% overstijgt. Höcker mag daarbij echter de vrij te geven
zekerheden selecteren.
Bij leveringen buiten de Bondsrepubliek Duitsland, die Höcker op vraag van de klant uitvoert, geldt, als de bovenstaande zakelijke zekeringsrechten niet effectief kunnen worden overeengekomen, voor alle openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie tussen de klant en Höcker
dat zakelijke zekeringsrecht als overeengekomen, dat de bovenstaande zekeringsrechten het dichtste benadert en volgens de betreffende
rechtsorde toegestaan en mogelijk is.
Bijzondere bepalingen voor montagediensten
De klant moet op eigen kosten tijdig alle voorwaarden voor een snelle montage treffen. Daartoe behoort in het bijzonder het volgende:
Toegangen, montageplek en magazijn moeten op vloerhoogte effen zijn en voor zware transporten en hefwerktuigen draagkrachtig zijn. Voorbereiding en uitvoering van de aarde-, fundament-, graaf-, bouw- en stellingswerken inclusief beschikbaar stellen van daartoe benodigde bouwstoffen en de te monteren onderdelen op de gebruiksplek als deze diensten niet conform contract door Höcker moeten worden vervuld. De
werkzaamheden van voorafgaande bedrijven moeten zoverre voortgeschreden zijn dat de montage door de monteurs van Höcker op tijd kan
worden gestart en zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. Beschikbare subconstructies moeten gericht zijn, fundamenten moeten
volledig droog en afgebonden zijn. De klant moet in het bijzonder tijdig overheidstoelatingen aanvragen.
De klant moet Höcker op zijn kosten bij het uitvoeren van de montage ondersteunen. Daartoe behoort in het bijzonder: Leveren van energie,
water enz. inclusief de vereiste aansluitingen op de benodigde plaats, voldoende verlichting van de benodigde plaats, beschikbaar stellen van
geschikte opslagplaatsen, opslag- en verblijfsruimtes, houden van sanitaire voorzieningen. De klant moet voor het behoud van de arbeidsveiligheids- en arbeidsveiligheidsvoorschriften zorg dragen. De klant is verplicht, de monteurs van Höcker omtrent veiligheid en gezondheidsbescherming tijdens de werkzaamheden voldoende en gepast te informeren. In het bijzonder is de klant verplicht, de monteurs over de voor de
werking van de klant normerende ongevalpreventievoorschriften te onderrichten en de monteurs de vereiste veiligheidsuitrusting en beschermende kleding ter beschikking te stellen. De klant zal eventuele met de werkzaamheden verbonden gevaren en daarop gerichte veiligheidsmaatregelen reglementair documenteren. Kan de klant afzonderlijke diensten ondanks vordering en periodebepaling niet volbrengen en/of
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plichten nakomen, dan kunnen deze - zoverre mogelijk - door Höcker worden volbracht en daarbij ontstane kosten aan de klant worden
berekend. Bij montages in het buitenland worden alle inreis-, werk- en andere vereiste goedkeuringen door de klant op diens kosten betaald.
Alle bij de montage extra benodigde kleindelen, die niet uitdrukkelijk zijn vermeld en de op basis van buitengewone, niet te voorziene plaatselijke omstandigheden resp. op bijzondere vraag door documenten van de plaatselijke toezichthoudende instantie voor de ingebruikname
vereist zijn, worden apart op bewijs berekend.
Montageonderbrekingen door ontbrekende aansluitingen, bouwwerken, stroomuitval enz., die Höcker niet te vertegenwoordigen heeft, zijn ten
laste van de klant.
Door Höcker uitgevoerde diensten zijn betalend. Externe kosten zijn in de kosten van Höcker niet inbegrepen. Zoverre niet anders overeengekomen, richten de kosten zich niet volgens de telkens geldige prijs- en conditielijst van Höcker of de bedrijfspercentages van Höcker excl.
eventuele verpakkings- en verzendkosten, alsook de telkens geldige wettelijke btw. Tijdvergoedingen moeten ook voor reistijden worden
betaald. Zoverre niets anders overeengekomen, moeten reiskosten, uitgaven, bijkomende kosten enz. extra conform de bedrijfsgebruikelijke
percentages van Höcker worden vergoed. Eventueel overeengekomen montagekosten bevatten geen werkzaamheden op zon- en feestdagen.
Montagekosten gelden bovendien enkel dan als door de installateur alle voorbereidende werkzaamheden afgesloten zijn. Extra werkzaamheden die niet tot de normale leveringsomvang behoren, worden volgens inspanning berekend. Wachttijden tijdens de aanwezigheid of verdere
monteurreizen voor de ingebruikstelling van de machines, die op het toedoen van de klant berusten, zijn ten laste van hem.
Höcker heeft het recht voor de vervulling van zijn prestatieplichten onderaannemers in te zetten.
Höcker is aansprakelijk voor montagediensten conform norm van §§ (5), (6), (7) en (8) van deze Algemene voorwaarden.
Slotbepalingen
Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De toepasbaarheid van het VN-kooprecht is daarbij ook voor het geval
uitdrukkelijk uitgesloten dat een toepassing in bedrijfsvoorwaarden van de klant voorzien is.
Is de klant koopman, juridische persoon van het openbaar recht of openbaar-rechtelijk bijzonder vermogen, dan is uitsluitende bevoegde
rechtbank voor alle geschillen uit dit contract Hilter a.T.W.. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft
of woonzetel of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van de klacht niet bekend zijn. Höcker heeft toch het recht, de klant op de plek van
zijn bedrijfszetel, woonzetel of zijn commerciële nederzetting aan te klagen.
Prestatie-, betalings- en vervullingsplaats voor alle verplichtingen uit de bedrijfsrelatie is de zetel van Höcker. Is een montage overeengekomen,
dan is de plaats van vervulling de plek van de montage.
Zijn of worden afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant inclusief deze Algemene verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk
ineffectief, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onveranderd van kracht. De geheel of gedeeltelijk ineffectieve regeling moet door
een regeling worden vervangen, waarvan het economisch succes dat van de ineffectieve zo dicht mogelijk benadert.
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