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Algemene Voorwaarden voor leveringen aan ondernemers (Versie: 09/2012)

§ 1 Geldigheid
1. In de zakelijke relatie tussen STRAX Germany GmbH (hierna te noemen STRAX) en de klant zijn op het moment van 

de orderbevestiging uitsluitend de volgende, dan geldende voorwaarden van toepassing.
2. De geldigheid van enige andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten. Afwijkende bepalingen van de 

zijde van de klant erkent STRAX niet, tenzij de geldigheid uitdrukkelijk door STRAX schriftelijk is bevestigd.
3. Voor zover deze Algemene Voorwaarden hierin niet voorzien, gelden de wettelijke bepalingen, tenzij prioritaire indivi-

duele overeenkomsten zijn gesloten.

§ 2 Bescherming van gegevens
1. De door STRAX in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verzamelde persoonsgegevens worden uitslui-

tend voor de toepassing van het contractbeheer en voor klantenservice gebruikt.
2. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven!

§ 3 Opslag en toegankelijkheid van de tekst van de overeenkomst
1. De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen in de systemen van STRAX.
2. De Algemene Voorwaarden kunnen door de klant op elk gewenst moment worden ingezien op de pagina www.strax.

com. Bovendien worden deze aan de orderbevestiging toegevoegd, die per e-mail wordt verzonden.

§ 4 Prijzen / Minimale bestelling
1. Alle prijzen zijn in euro en exclusief de op dit moment geldende btw, vermeerderd met verzendkosten.
2. Op de factuur worden naast de prijs van de goederen tevens de prijzen voor aanvullende diensten vermeld: verpak-

king, verzending en de op het moment van facturatie geldende btw etc.
3. De minimale bestelling is: 100,00 euro.

Belangrijke mededeling voor buitenlandse klanten met een btw-nummer:
Het btw-nummer dient uiterlijk bij de bestelling te worden aangegeven! Na controle van het btw-nummer ontvangt de 
klant een overeenkomstig gewijzigde orderbevestiging. Een nieuwe afgifte achteraf of wijziging van de factuur en daardo-
or een teruggave van de btw is niet mogelijk.

§ 5 Afsluiten van een overeenkomst
De koopovereenkomst wordt in eerste instantie gesloten wanneer STRAX de bestelling van de klant met een orderbeve-
stiging per e-mail direct na ontvangst van de bestelling accepteert, doch uiterlijk bij de verzendbevestiging per e-mail. 
Bij bestellingen vanuit het buitenland, waarbij een controle van het btw-nummer nodig is, wordt de orderbevestiging ver-
zonden onder voorwaarde van een juist btw-nummer.

In geval van schrijf-, print- en rekenfouten in de orderbevestiging heeft STRAX het recht op ontbinding van de
overeenkomst.
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§ 6 Betaling
Alle verkopen vinden uitsluitend plaats bij vooruitbetaling met onmiddellijke opeisbaarheid. Hiervan afwijkende afspraken 
vereisen schriftelijke bevestiging door STRAX.

Om de kredietwaardigheid van klanten te beoordelen behoudt STRAX zich het recht voor om een kredietcontrole via 
Coface of andere uit te voeren.

§ 7 Levering / Levertermijnen / Voorbehoud eigen leveringen / Verplichting tot terechtwijzen door de klant
1. STRAX levert de goederen in overeenstemming met de afspraken.
2. STRAX heeft het recht om gedeeltelijke leveringen naar redelijkheid te voldoen.
3. Tenzij anders is overeengekomen vindt de levering plaats vanaf het magazijn tot aan het door de klant vermelde leve-

radres.
4. Indien een leveringstermijn is overeengekomen met de klant, zullen wij deze termijn naar beste vermogen nakomen.
5. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen bedraagt de levertijd (tijdstip van verzending) ca. 8 (werkdagen) na 

ontvangst van betaling. De klant kan STRAX 3 werkdagen na overschrijding van de niet-bindende leveringstermijn 
schriftelijk sommeren om binnen een redelijke termijn te leveren; na ontvangst van het verzoek is STRAX in verzuim, 
tenzij STRAX niet verantwoordelijk is voor de vertraging in de leveringstermijn.

6. STRAX heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien zij zelf het voorwerp van de levering niet ontvangt, 
de eerdere sluiting van een desbetreffende koopovereenkomst ten spijt. De verantwoordelijkheid van STRAX betref-
fende opzet of nalatigheid wordt door de bepalingen van § 11 van deze voorwaarden niet beïnvloed. STRAX zal de 
klant onmiddellijk over de vertraagde beschikbaarheid van de geleverde goederen informeren en voor het geval 
STRAX tot ontbinding van de overeenkomst wil overgaan, haar recht daartoe zonder uitstel uitoefenen; STRAX zal in 
het geval van ontbinding onmiddellijk overgaan tot terugbetaling aan de klant, voor zover de desbetreffende betaling 
al is ontvangen.

7. De klant dient de in overeenstemming met § 377 HGB bestaande verplichting in acht te nemen en zonder uitstel over 
eventuele gebreken van de geleverde goederen terecht te wijzen.

§ 8 Garantie bij gebreken

1. Defect
De partijen definiëren een defect als een fout, dat bij doelmatig gebruik de technische functionaliteit niet slechts verwaar-
loosbaar vermindert. Optische defecten, beschadigingen, enz. worden niet beschouwd als een defect. De klant dient als 
verkoopbewijs aan de eindklant de kwitantie over de verkoop bij te sluiten en bovendien het defect in een geschreven 
notitie gedetailleerd te omschrijven.

2. Nalevering
Bij alle binnen de garantietermijn optredende defecten heeft de klant het wettelijke recht op nalevering. Indien er een 
nalevering plaatsvindt in het kader van een vervangende levering vooraf, dan is de klant verplicht om de oorspronkelijke 
goederen binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de vervangende levering aan STRAX te retourneren. Om te voldo-
en aan de termijn is de tijdige verzending toereikend. Indien de goederen niet binnen deze termijn bij STRAX zijn aange-
komen, heeft STRAX het recht om schadevergoeding voor de oorspronkelijke goederen te eisen en deze schadevergoe-
ding de via de gekozen wijze van betaling te op te eisen, tenzij de klant niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor 
het niet of niet tijdig retourneren van de goederen.

3. Ontbinding, vermindering, schadevergoeding en vergoeding van extra uitgaven
De klant heeft bovendien - binnen de wettelijke bepalingen- bij alle tijdens de garantietermijn optredende defecten het 
wettelijke recht op ontbinding van de overeenkomst en vermindering. Het wettelijke recht op schadevergoeding of ver-
goeding van extra uitgaven wordt beperkt in overeenstemming met de aansprakelijkheidsbeperkingen in § 11 van deze 
Algemene Voorwaarden.

Als de klant bij een defect schadevergoeding in plaats van levering verlangt en de levering kan nog worden gerepareerd, 
dan geldt het eventuele falen van de reparatie slechts na de tweede mislukte poging als een feit. De wettelijke gevallen 
van misbaarheid bij het vaststellen van een termijn (zie § 440 zinsnede 1 BGB) blijven onaangetast.
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§ 9 Beperking van aansprakelijkheid
1. 1. STRAX is aansprakelijk in het geval van opzet of grove schuld door STRAX of een representant of agent van STRAX, 

evenals bij onachtzaam veroorzaakte schending van leven, lichaam of gezondheid, in overeenstemming met de wet-
telijke bepalingen. Verder is STRAX uitsluitend aansprakelijk volgens de productaansprakelijkheidswet ofwel wegens 
verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen of voor zover STRAX een defect te kwader trouw 
verborgen heeft, dan wel een garantie voor de kwaliteit van het geleverde goed heeft aanvaard. De aanspraak op 
schadevergoeding voor verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen beperkt zich echter tot de 
typische voorzienbare schade, voor zover niet tegelijkertijd een andere van de in zinsnede 1 of 2 opgevoerde gevallen 
is opgetreden. 

2. Strax is niet aansprakelijk voor schades en defecten die als gevolg van ondoelmatig gebruik, bediening en opslag, ver-
waarloosde of onjuiste verzorging en onderhoud, door overmatige belasting of onvakkundige reparatie door een niet 
erkende servicepartner zijn ontstaan. STRAX is ook niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur, veroorzaakt door 
onvakkundige installatie of verkeerd geplaatste accessoires.

3. Voor zover de aansprakelijkheid door STRAX wordt uitgesloten of beperkt, geldt dit tevens voor de persoonlijke aan-
sprakelijkheid van werknemers, diens representanten en/of agenten.

4. In een wijziging van de bewijslast wordt door de bovengenoemde regelingen niet voorzien. 

§ 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendomsvoorbehoud
STRAX behoudt het eigendom van de geleverde goederen totdat alle betalingen uit hoofde van het contract zijn ontvan-
gen. Bij klanten die ondernemer zijn en zich niet aan de contractuele verplichtingen houden, in het bijzonder in het geval 
van verzuim van betaling, heeft STRAX het recht om zonder uitstel het geleverde goed terug te nemen en / of - zo nodig 
na het bepalen van een termijn - de overeenkomst te ontbinden; de klant is dan verplicht om het goed te retourneren. 
Het verzoek tot terugname betekent in dit geval nog geen ontbinding van de overeenkomst, tenzij dat uitdrukkelijk door 
STRAX schriftelijk is verklaard. Zinsnede 2 en 3 zijn niet van toepassing indien de klant consument is in de zin van § 13 
BGB.

2. Uitgebreid eigendomsvoorbehoud
In aanvulling op artikel 1 van deze paragraaf geldt het volgende:
a. Verwerking, vermenging, verbinding

De klant wordt toegestaan om het geleverde te verwerken of om te vormen (“verwerking”). De verwerking wordt uitgevo-
erd voor STRAX.

Voor zover STRAX in het geval van verwerking niet het eigendom van de door de verwerking ontstane nieuwe goederen 
verwerft, komen STRAX en de klant overeen dat de klant aan STRAX de mede-eigendom van de nieuwe goederen ver-
houdingsgewijs toekent op basis van de waarde van de overige verwerkte goederen (bruto factuurwaarde) op het tijdstip 
van de verwerking. 

De vorige zin is van toepassing in het geval van een onafscheidelijke vermenging of verbinding van de geleverde goe-
deren met goederen die niet aan STRAX toebehoren. Voor zover STRAX conform deze paragraaf van de Algemene 
Voorwaarden eigendom of mede-eigendom verlangt, stelt de klant het nieuwe product aan STRAX beschikbaar met de 
zorgvuldigheid van een goed koopman.
b. Wederverkoop bij normale gang van zaken

De klant heeft het recht om de geleverde goederen bij normale gang van zaken door te verkopen aan een derde 
(„koper“). De wederverkoop van het geleverde goed is uitsluitend onder de voorwaarde toegestaan dat de betaling van 
de tegenwaarde van de geleverde goederen aan de klant plaatsvindt. De klant dient met de koper overeen te komen dat 
de koper pas eigendom verwerft door deze betaling.

In het geval van wederverkoop doet de klant hierbij bij wijze van garantie afstand van alle aanspraken op STRAX die voor 
hem door verkoop aan een derde ontstaan. De overdracht is echter uitsluitend geldig voor de hoogte van het bedrag geli-
jk aan de prijs die STRAX voor de levering van het item berekent. STRAX accepteert hiermee de overdracht.
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c) Machtiging, intrekking van de machtiging
Conform deze paragraaf van de Algemene Voorwaarden is de klant tot nader order tot intrekking van de aan STRAX toe-
gewezen vorderingen bevoegd. De klant zal gedane betalingen op de overgedragen vorderingen zonder uitstel tot het 
bedrag van de garantie aan de opdrachtnemer overmaken.

Indien er legitieme belangen bestaan, in het bijzonder bij verzuim van betaling, deconfiture, het starten van een insolven-
tieprocedure, wisselende protesten of gerechtvaardigde aanwijzingen voor overmatige schulden of dreigende insolventie 
van de klant heeft STRAX het recht om de machtiging in te trekken. Daarnaast kan STRAX na voorafgaande waarschuw-
ing en binnen een redelijke termijn de overdrachtsgarantie gebruiken, de toegewezen vorderingen opeisen en de open-
baarmaking van de garantie door de klant tegenover haar klanten verlangen.

d) Verplichting van de klant om informatie te bieden
Bij de uitoefening van rechten in een gerechtvaardigd belang moet de klant aan STRAX de voor de rechtmatigheid van 
STRAX benodigde informatie over de afnemers verstrekken en de nodige documentatie overleggen.

e) Inpandgeving of onderpandstoewijzing van garantiegoederen
Tijdens het bestaan van eigendomsvoorbehoud is een inpandgeving of onderpandstoewijzing niet toegestaan. In geval 
van beslag, inbeslagneming of een andere beschikking of tussenkomst door derden, moet de klant STRAX hiervan onmid-
dellijk op de hoogte brengen.

f) Vrijgaveclausule 

Voor zover de realiseerbare waarde van alle garantierechten die STRAX toekomen de waarde van alle af te dekken vorde-
ringen met meer dan 10% overstijgt, zal STRAX op verzoek van de klant een overeenkomstig deel van de garantierechten 
vrijgeven. Er wordt aangenomen dat aan de voorwaarden van de vorige zinsnede is voldaan wanneer de geraamde waar-
de van de STRAX toekomende garantie 150% van de waarde van de af te dekken vorderingen bereikt of overschrijdt. De 
klant heeft bij de vrijgave de keuze tussen verschillende garantierechten.

g) Ontbinding bij plichtsverzuim door de klant
Indien de klant een volgens deze paragraaf bestaande verplichting verzuimt heeft STRAX het recht - in het bijzonder bij 
verzuim van betaling - zo nodig zonder gestelde termijn de geleverde goederen of de verwerkte goederen terug te vorde-
ren en / of - zo nodig binnen een gestelde termijn - de overeenkomst te ontbinden; de klant is verplicht om te leveren. Bij 
het verzoek om terugvordering van de levering / verwerkte goederen treedt geen ontbindingsverklaring door STRAX op, 
tenzij STRAX de ontbinding nadrukkelijk schriftelijk verklaart. 

§ 11 Verkorting verjaringstermijn
De volgende bepalingen ter verkorting van de verjaringstermijn op grond van artikel 1 t/m 3 zijn van toepassing volgens 
de bepaling van artikel 4:
1. 1. Voor zover een gebruikt item wordt geleverd, bedraagt de verjaringstermijn voor schadeclaims wegens defecten - 

om welke wettelijke reden dan ook - zes maanden, voor andere claims en rechten wegens defecten een jaar.
2. 2. De regels voor verjaringstermijnen die gelden bij schadeclaims op grond van artikel 1. zijn ook van toepassing bij 

andere schadeclaims tegenover de verkoper, ongeacht hun juridische basis. Ze zijn tevens van toepassing, voor zover 
de claims geen verband houden met een defect.

3. 3. De verjaringstermijnen voor schadeclaims gelden tevens bij de vergoeding van vergeefse kosten.
4. 4. De voorgaande verjaringstermijnen zijn alleen van toepassing onder de volgende voorwaarden:
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a.    De verjaringstermijnen zijn in het algemeen niet van toepassing in geval van opzet of bij het te kwader trouw verzwi-
jgen van een defect of indien STRAX een garantie voor de kwaliteit van de geleverde goederen heeft geaccepteerd.

b.    De verjaringstermijnen zijn tevens niet van toepassing, indien het geleverde een bouwwerk is of een goed, dat in het 
beoogde gebruik voor een bouwwerk wordt ingezet en diens gebrek veroorzaakt, of als het gaat om het zakelijk recht 
van een derde partij, op grond waarvan de teruggave van de geleverde goederen kan worden verlangd.

c.    De verjaringstermijnen zijn tevens niet van toepassing bij schadeclaims waarbij een grof nalatig plichtsverzuim in het 
geding is, in het geval van een - niet in de levering van een defecte goed bestaande - verwijtbare schending van essen-
tiële contractuele verplichtingen, in geval van verwijtbare schending van leven, lichaam of gezondheid of bij claims uit 
hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid.

5.    In een wijziging in de bewijslast ten nadele van de klant wordt met de bovengenoemde regelingen niet voorzien. 

§ 13 Plaats van levering / Bevoegde rechtbank / Keuze van wetgeving
1. Plaats van levering
Indien de klant handelaar is, een speciaal fonds in de publieke sector of een rechtspersoon van publiek recht is, is de 
exclusieve plaats van levering de plaats van inschrijving in het rechtbankregister van STRAX Germany GmbH, in Siegburg 
(§ 29 lid 2 ZPO).

2. Bevoegde rechtbank
Indien de klant handelaar is, een speciaal fonds in de publieke sector of een rechtspersoon van publiek recht is, is de 
exclusieve bevoegde rechtbank de plaats van inschrijving van STRAX Germany GmbH, in Siegburg.

3. Keuze van wetgeving
Alle door STRAX Germany GmbH met de klant afgesloten transacties zijn onderhevig aan de wetten van de 
Bondsrepubliek Duitsland zonder de collisieregels van het Internationale Recht op Verkoop van goederen.

§ 14 Kennisgeving van het merkenrecht, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten 

Alle gebruikte merknamen, benamingen en logo‘s zijn gedeponeerde handelsmerken van hun eigenaren, ook als ze niet 
expliciet als zodanig zijn gekenmerkt. Originele accessoires worden speciaal gekenmerkt.

Print- en zetfouten evenals typografische fouten en technische wijzigingen zijn voorbehouden. Wij wijzen er nogmaals 
op dat de geleverde goederen enigszins kunnen afwijken van de visuele weergave, afhankelijk van uw telefoonfabri-
kant en het model.

STRAX Germany GmbH, Belgische Allee 52 + 54, 53842 Troisdorf Telefax: 02241 / 9512755, e-mail: info@strax.com
Rechtbankregister: Siegburg HRB 9347
Plaats van levering en bevoegde rechtbank: Siegburg, btw-nr.: DE 815 128 193, fiscaal nummer: 220 5762 1007
Bedrijfsleider: Gudmundur Palmason


