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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ERKELENS B.V. 

 
 
1. Algemeen 
 
1.1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Erkelens B.V., gevestigd aan Olmiuslaan 8, 6998 AE te Laag Keppel. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen, facturen en andere 
verbintenissen van Erkelens B.V. met haar afnemers en debiteuren. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor zover Erkelens B.V. niet uitdrukkelijk anders op schrift 
is overeengekomen. Erkelens B.V. is in alle gevallen pas gebonden indien zulks door een daartoe bevoegd 
persoon namens haar schriftelijk is geschied. 

1.3. Een eventuele verwijzing naar inkoop- en/of andere voorwaarden van derden blijft onverlet, voor zover 
die niet in strijd zijn met deze voorwaarden. In geval van strijdigheid hebben deze voorwaarden te allen 
tijde voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is. 

 
 
2. Aanbiedingen 
 
2.1. Alle aanbiedingen van Erkelens B.V. zijn vrijblijvend voor zover zij niet uitdrukkelijk schriftelijk anders 

verklaart. De afnemer blijft gebonden aan een bestelling totdat deze door Erkelens B.V. schriftelijk is 
geweigerd. 

2.2. De door Erkelens B.V. uitgebrachte aanbiedingen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte 
tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven haar eigendom 
ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht aan de afnemer. 
De afnemer staat er voor in dat geen gegevens betreffende de aanbiedingen door Erkelens B.V. of door 
haar leveranciers gebezigde fabricage en/of constructiemethoden anders dan met haar uitdrukkelijke 
toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. 

2.3. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen binden Erkelens B.V. nimmer. Aanbiedingen door haar 
vertegenwoordiger(s) of tussenperso(o)n(en) namens Erkelens B.V. gedaan binden haar eerst na 
schriftelijke ondertekende bevestiging, door een daartoe bevoegd persoon. 

2.4. Constructiewijzigingen door fabrieken wier merken en producten door Erkelens B.V. worden 
vertegenwoordigd, worden voorbehouden. 

2.5. De gegevens die in catalogi en technische specificatiebladen worden gepubliceerd, zijn gebaseerd op de 
gegevens welke ons door de fabrieken, wier merken/producten wij vertegenwoordigen, ter beschikking 
gesteld en zijn als benaderingswaarden te beschouwen. Hieraan kunnen geen rechten door de 
wederpartij worden ontleend. 

 
 
3. Overeenkomsten 
 
3.1. Overeenkomsten met Erkelens B.V. komen tot stand op het moment dat de afnemer  

- schriftelijk of mondeling - blijk geeft of laat geven de wil te hebben producten van Erkelens B.V. te 
betrekken. Alle overeenkomsten die daarvoor, daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan 
respectievelijk verricht, worden geacht een uitvoering te zijn van een onafhankelijk tot stand gekomen 
overeenkomst. 

3.2. Afwijkingen met gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, die niet van invloed zijn op de 
kwaliteit, geven aan de afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander 
recht. 

3.3. Door acceptatie van levering is de afnemer geheel aan de overeenkomst gebonden. 
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4. Prijzen 
 
4.1. De door Erkelens B.V. geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die door enig 

overheidslichaam worden opgelegd. 
4.2. De door Erkelens B.V. gehanteerde prijs is altijd berekend op basis van levering af EMP (European Main 

Port), tenzij uitdrukkelijk anders door haar vermeld. De prijs is gebaseerd op de ten tijde van de 
aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen en belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d. In geval van 
verhoging van een of meer van deze factoren, is Erkelens B.V. gerechtigd haar prijs dienovereenkomstig te 
verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. 

4.3. De afnemer heeft, in het geval dat de prijsverhoging van een reeds tot stand gekomen overeenkomst meer 
bedraagt dan 20% van de overeengekomen prijs, het recht de overeenkomst zonder rechtelijke 
tussenkomst te verbreken, in welk geval hij verplicht is het reeds gepresteerde conform de 
overeengekomen prijs naar rato te vergoeden. Ontbinding der overeenkomst als hiervoor bedoeld zal 
plaatsvinden door een desbetreffende mededeling van de afnemer Erkelens B.V. bij aangetekend schrijven 
of deurwaardersexploot binnen vijf dagen na ontvangst van het bericht met betrekking tot de 
prijsverhoging. 

4.4. Alle prijzen genoemd in door Erkelens B.V. gedane offertes, of anderszins, hebben een maximale 
geldigheid van twee maanden na dato, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. 

 
 
5. Levering 
 
5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is de overeengekomen afleveringstijd slechts als een indicatie te 

beschouwen. Overschrijding van de afleveringstijd, door welke oorzaak ook, geeft de afnemer geen recht 
op schadevergoeding of op niet nakoming van enige jegens Erkelens B.V. aangegane verplichting noch om 
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Evenmin heeft de afnemer het recht 
om al dan niet met rechterlijke machtiging werkzaamheden ter uitvoering van de verbintenissen van 
Erkelens B.V. uit de overeenkomst voor rekening van Erkelens B.V. te verrichten of te doen verrichten. 

5.2. Voor wat betreft het tijdstip van aflevering worden de afleveringen geacht plaats te hebben gevonden 
zodra de goederen in het bedrijf van Erkelens B.V. en/of de fabrikant ter verzending gereed staan. 

5.3. Erkelens B.V. heeft het recht goederen die door oorzaken onafhankelijk van haar wil niet naar de plaats 
van levering vervoerd kunnen worden voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en betaling te 
verlangen van de koopprijs als had de levering plaatsgevonden, alsmede van de opslagkosten. 

5.4. Goederen die door Erkelens B.V. in opdracht van of ten behoeve van afnemers besteld zijn bij een derde 
dienen door de afnemer te worden afgenomen binnen de door Erkelens B.V. te stellen termijn. Annulering 
door de afnemer is niet toegestaan. Volledige betaling van de goederen dient door de afnemer te 
geschieden binnen de door Erkelens B.V. gestelde betalingstermijn. 

5.5. Elk door de afnemer vereiste wijziging, hetzij verbaal, hetzij schriftelijk overeengekomen, eventueel 
vergezeld van een door afnemer aangeleverd monster, blijft de aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheid van de afnemer. Erkelens B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige 
zaak dat kan leiden tot claims met betrekking tot deze specifieke eisen. 

 
 
6. Overmacht 
 
6.1. In geval van overmacht is Erkelens B.V. zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd hetzij de uitvoering 

van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij al dan niet daarna de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder dat afnemer daaraan enig recht op schadevergoeding kan 
ontlenen. 

6.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Erkelens B.V. onafhankelijke omstandigheid (ook al 
was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien) die de nakoming van de 
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, 
misgenieting, afkeur, brand, vertraagde of niet levering van door Erkelens B.V. bestelde goederen, 
materialen, onderdelen of benodigdheden die zij gewoon is van anderen te betrekken alsmede alle 
omstandigheden waardoor de voortgang in het bedrijf van Erkelens B.V. of in dat van haar leveranciers 
redelijkerwijze geacht kan worden te zijn belemmerd. 
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7. Reclames 
 
7.1. Reclames worden slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze binnen 24 uur na levering 

ter kennis van Erkelens B.V. zijn gebracht. Zij dienen bovendien binnen achtenveertig (48) uur schriftelijk 
per fax/e-mail of anderszins bevestigd te worden. 

7.2. De afnemer is verplicht aan te tonen, dat de gebreken zijn toe te schrijven aan ondeugdelijke of 
onbruikbare producten. 

7.3. De afnemer is niet gerechtigd om nakoming van zijn verplichtingen op grond van een ingediende reclame 
op te schorten. 

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

7.5. Bij niet-tijdig schriftelijk indienen van een reclame verbeurt de afnemer zijn recht op reclame. 
 
 
8. Aansprakelijkheid 
 
8.1. Iedere aansprakelijkheid jegens de afnemer voor bedrijfsschade of enige andere indirecte schade uit 

welken hoofde dan ook is uitgesloten. De aansprakelijkheid beperkt zich uitsluitend tot de geleverde 
goederen en de waarde daarvan zoals hierboven omschreven. 

8.2. De aansprakelijkheid van Erkelens B.V. vervalt indien en zodra de afnemer door derden werkzaamheden 
aan de geleverde goederen heeft doen verrichten zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van 
Erkelens B.V. 

8.3. Erkelens B.V. zal nimmer kunnen worden verplicht om enig gebrek of kenmerk van het geleverde dat 
gevolg is van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de toegepaste 
materialen als een gebrek in de zin van deze voorwaarden te beschouwen. 

8.4. Indien Erkelens B.V. als gevolg van enige tekortkoming van door haar geleverde goederen een vordering 
mocht krijgen op de betreffende producent dan zal Erkelens B.V. de aldus ontstane vordering indien zij 
zulks wenselijk acht overdragen aan de afnemer zodat die de eventueel geleden schade uit hoofde van 
productaansprakelijkheid rechtstreeks op de producent kan verhalen. 

8.5. Retourzendingen worden door Erkelens B.V. niet geaccepteerd behoudens schriftelijke toestemming 
vooraf. 

8.6. Alle door ons geleverde goederen worden door ons, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is 
overeengekomen, gegarandeerd volgens de garantievoorwaarden, zoals vastgesteld door de fabrieken, 
die wij vertegenwoordigen. 

 
 
9. Schorsing en ontbinding 
 
9.1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Erkelens B.V. gesloten 

overeenkomst voortvloeiende verplichting of indien de afnemer in staat van faillissement wordt 
verklaard of door hem surseance van betaling wordt gevraagd dan wel indien het aan ernstige twijfel 
onderhevig is of de afnemer in staat zal zijn om zijn contractuele verplichtingen jegens Erkelens B.V. op 
tijd geheel of gedeeltelijk na te komen, dan is Erkelens B.V. gerechtigd maar niet verplicht zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van iedere met de afnemer gesloten 
overeenkomst op te schorten hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden zulks zonder dat zij tot enige 
schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.  
In beide gevallen heeft Erkelens B.V. tevens het recht te vorderen dat de afnemer al hetgeen hij ingevolge 
de overeenkomst verschuldigd is of zal worden terstond aan Erkelens B.V. betaalt. 

 
 
10. Risico 
 
10.1. Dadelijk nadat de goederen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 geacht moeten worden aan de 

afnemer te zijn geleverd, draagt de afnemer het risico van alle directe en/of indirecte schade die aan of 
door deze goederen mocht ontstaan. 
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11. Eigendomsvoorbehoud 
 
11.1. Alle door Erkelens B.V. verkochte goederen blijven haar eigendom ook indien deze reeds door de koper 

verwerkt zijn zolang de afnemer niet al hetgeen hij aan Erkelens B.V. uit welken hoofde dan ook 
verschuldigd is geworden volledig heeft betaald. 

11.2. Zo lang de afnemer niet de eigendom van de gekochte goederen heeft verkregen is hij verplicht voor 
zorgvuldige behandeling daarvan zorg te dragen en is hij niet gerechtigd deze goederen te verhuren, in 
ruil, consignatie of pand te geven of op enigerlei wijze uit zijn bedrijf, beheer of bezit te brengen 
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Erkelens B.V. 

11.3. Erkelens B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijden na te gaan of de afnemer de in lid 2 van dit 
artikel omschreven verplichting nakomt. Zij behoudt zich eveneens het recht voor om verkochte 
goederen, zolang zij Erkelens B.V. in eigendom toebehoren zonder nadere ingebrekestelling terug te 
nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd 
haar recht tot het vorderen van vergoeding van kosten, schade, gederfde winst en rente. De afnemer is 
verplicht Erkelens B.V. in beide gevallen de nodige medewerking te verlenen met name door haar toegang 
tot zijn bedrijf te verschaffen. 

 
 
12. Transportschade 
 
12.1. Schade van welke aard dan ook aan de verkochte goederen als gevolg van het transport ontstaan is voor 

rekening en risico van Erkelens B.V., op voorwaarde echter dat de betreffende schade op de vrachtbrief is 
vermeld. Transportschade die niet op de vrachtbrief is vermeld wordt niet vergoed. 

 
 
13. Kredietinformatie 
 
13.1. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt door Erkelens B.V. aangegaan onder de opschortende 

voorwaarde dat uit door haar in te winnen informaties naar haar oordeel de kredietwaardigheid van de 
afnemer blijkt. 

13.2. Erkelens B.V. is te allen tijde gerechtigd, ook na een bestelling geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, 
alvorens verder te leveren van afnemer een zekerheidsstelling te harer genoegen te eisen voor tijdige en 
algehele voldoening aan zijn betaling- en andere verplichtingen. 

 
 
14. Betaling, incasso en rechtsmaatregelen 
 
14.1. Alle facturen dienen zonder aftrek van korting, schuldcompensatie of verrekening binnen 14 dagen na 

factuurdatum te worden voldaan, tenzij een kortere of langere termijn is aangegeven op de door Erkelens 
B.V. verzonden factuur. 

14.2. Indien de afnemer niet of niet op tijd betaalt dan wordt hij rente verschuldigd ad 2% per maand of een 
gedeelte daarvan over het aldus niet of niet op tijd betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van de maand 
als een volle maand wordt gerekend. 

14.3. Indien de afnemer niet of niet op tijd betaalt, heeft Erkelens B.V. het recht de vordering uit handen te 
geven. In dat geval zal de afnemer alle op dergelijke incassomaatregelen vallende kosten betalen, met wat 
de buitengerechtelijke incassokosten betreft, een minimum van 15% van het aldus gevorderde bedrag, 
met een minimum van Euro 250,00.  

14.4. Alle betalingen door de afnemer dienen te geschieden op een door Erkelens B.V. aan te wijzen bank- of 
girorekening. Alle betalingen zullen door Erkelens B.V. worden toegerekend eerst aan openstaande 
kosten en rente en vervolgens aan de oudst openstaande factuur. 
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15. Toepasselijk recht en forumkeuze 
 
15.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toestemming zijn, is 

Nederlands recht van toepassing. 
15.2. Geschillen die tussen partijen ontstaan en waar zij niet in onderling overleg uit kunnen komen zullen naar 

keuze van Erkelens B.V. worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Zutphen of de 
anderszins bevoegde rechter. 

15.3. Deze voorwaarden zijn in originele versie opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van geschillen van 
interpretatie tussen de versies in de Nederlandse taal en/of een andere taal heeft de Nederlandse taal de 
voorkeur. 

 
 
 
Getekend te Laag Keppel, 29 maart 2021. 


