
 

 

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN 
 

 

Artikel 1. Algemeen 

 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

BEDU :  de besloten vennootschap BEDU POMPEN B.V, de 

besloten vennootschap BEDU BELGIUM bvba alsmede 

de aan hen gelieerde (rechts)- en (hulp)personen; 

de afnemer:  de natuurlijke- of rechtspersoon die met BEDU een 

overeenkomst tot verkoop en levering van zaken, dan 

wel een overeenkomst tot opdracht aangaat; 

de overeenkomst:  de tussen BEDU en de afnemer tot stand gekomen 

overeenkomst tot verkoop en levering van zaken dan 

wel een overeenkomst tot opdracht; 

het geleverde: de door BEDU aan de afnemer verkochte en geleverde 

zaken en diensten; 

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BEDU uitgebrachte 

offertes en door haar met de afnemer gesloten overeenkomsten.  

 

2.2. Andersluidende algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen 

partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover deze door BEDU schriftelijk 

zijn aanvaard. 

 

2.3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze 

algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige voorwaarden 

onverlet. 

 

2.4. In het geval BEDU ten behoeve van de afnemer als diens (onder)aannemer 

optreedt, zal de afnemer de inhoud de algemene voorwaarden van BEDU, deel 

uit laten maken van de tussen de afnemer en diens opdrachtgever gesloten 

overeenkomst. 

 

 

Artikel 3. Offerte 

 

3.1. Offertes van BEDU zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. 
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Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 

 

4.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de afnemer de offerte, al dan niet 

stilzwijgend, heeft aanvaard. 

 

4.2. Indien de afnemer een order of opdracht mondeling heeft verstrekt, wordt de 

schriftelijke order- of opdrachtbevestiging van BEDU geacht de inhoud van de 

overeenkomst correct weer te geven, tenzij de afnemer BEDU onverwijld kennis 

geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud. 

 

 

Artikel 5. Prijzen 
 

5.1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn 

gebaseerd op het prijspeil van materialen, lonen, sociale lasten en andere 

kostenfactoren op de datum van dagtekening van de offerte.  

 

5.2. De in de orderbevestiging genoemde prijzen binden partijen, behoudens de 

hierna in artikel 5.3 opgenomen risicoregeling.  

 

5.3. BEDU is gerechtigd de prijzen, ook indien deze reeds schriftelijk zijn bevestigd, te 

wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, onvoorziene omstandigheden of 

overmacht, daaronder begrepen: olie- en/of energiecrisis, extreme prijsstijgingen 

op de wereldmarkt, stakingen, weersinvloeden en natuurrampen, een en ander 

indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en het tijdstip van levering 

een periode van meer dan drie maanden gelegen is. 

 

 

Artikel 6. Intellectuele Eigendomsrechten 
 

6.1. Eventueel op het geleverde rustende intellectuele eigendomrechten blijven te 

allen tijde rusten bij BEDU en worden nimmer aan de afnemer overgedragen, 

tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 

6.2. Foto’s, tekeningen, industriële ontwerpen, rapporten etc. voor zover aan de 

afnemer verstrekt, zullen op eerste verzoek van BEDU worden geretourneerd. 

Het maken van een kopie door de afnemer van genoemde documenten voor 

eigen gebruik is uitdrukkelijk niet toegestaan. 
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Artikel 7. Levering 
 

7.1. Leveringen geschieden af magazijn in Nederland en voor rekening en risico van 

de afnemer 

 

7.2. Overeengekomen leveringstermijnen worden door BEDU zo nauwkeurig mogelijk 

nagekomen, maar worden niet gegarandeerd. 

 

7.3. Indien sprake is van een overmachtsituatie is BEDU gerechtigd haar 

verplichtingen op te schorten zolang de overmachtsituatie zich voordoet en 

zonder jegens de afnemer schadeplichtig te zijn. 

 

7.4. Vindt levering door BEDU niet binnen de overeengekomen termijn plaats en is 

geen sprake van een overmachtsituatie, dan is BEDU  pas in verzuim nadat de 

afnemer haar schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen een redelijke 

termijn na te komen en die nakoming is uitgebleven. 

 

7.5. De afnemer heeft niet het recht het geleverde te retourneren, tenzij BEDU 

daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

 

 

Artikel 8. Tekortkomingen en Garantie 
 

8.1. BEDU verstrekt ten aanzien van fabricage- en materiaalfouten aan het door haar 

geleverde een garantie van 12 maanden, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

 

8.2. De afnemer dient een tekortkoming met betrekking tot het geleverde zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 kalenderdagen nadat hem van deze tekortkoming 

is gebleken of hem deze redelijkerwijs had moeten blijken, aan BEDU te melden, 

op straffe van verval van het recht een beroep te doen op deze garantiebepaling. 

 

8.3. Indien de afnemer wijzigingen aan het geleverde heeft laten aanbrengen c.q. 

aangebracht, danwel het geleverde in onderhoud heeft gegeven bij een derde, is 

daarmee de garantie komen te vervallen.    

 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid  

 

9.1. BEDU is nimmer aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een 

tekortkoming, tenzij er sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove 

nalatigheid. 
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9.2. BEDU is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade of schade van derden. 

 

9.3. BEDU is nimmer aansprakelijk voor enige schade indien zij door de afnemer niet 

eerst in de gelegenheid is gesteld om binnen redelijke termijn alsnog deugdelijk 

na te komen. 

 

9.4. Indien de afnemer aantoont dat BEDU ondanks het bepaalde in lid één van dit 

artikel, wel aansprakelijk is voor schade, bijvoorbeeld als gevolg van een 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is die 

aansprakelijkheid van BEDU beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van 

het geleverde.  

 

9.5. De afnemer dient uiterlijk binnen acht dagen nadat deze met de schade is bekend 

geworden BEDU aan te spreken op basis van dit artikel. Op straffe van verval van 

het recht daartoe dient de afnemer binnen één jaar na de aansprakelijkstelling 

een vordering aanhangig te maken bij de daartoe bevoegde (rechterlijke) 

instantie. 

 

 

Artikel 10. Betaling 
 

10.1. Tenzij anders is overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na 

factuurdatum.  

 

10.2. BEDU  is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen, of het stellen van zekerheid 

door de afnemer te verlangen, indien zij hiervoor aanleiding ziet.  

 

10.3. Reclames ten aanzien van de kwaliteit, eigenschappen of hoeveelheid van het 

geleverde, geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten, dan wel 

het recht om tot verrekening met enige vordering die zij op BEDU heeft over te 

gaan. 

 

10.4. Bij niet-tijdige betaling is de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling of 

aanmaning is vereist, in verzuim en is over het achterstallige bedrag een direct 

opeisbare rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een 

maand als een hele maand geldt.  

 

10.5. Alle kosten, die voor BEDU zijn gemaakt en welke zijn verbonden aan de inning 

van hetgeen de afnemer aan BEDU verschuldigd is, komen voor rekening van de 

afnemer. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke 

vergoeding voor door BEDU aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 

15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,--. 
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Artikel 11. Overgang risico en eigendomsvoorbehoud 
 

11.1. Het geleverde is vanaf het moment van de levering voor risico van de afnemer.  

 

11.2. De door BEDU  geleverde zaken blijven volledig eigendom van BEDU tot aan het 

moment dat de afnemer alle vorderingen van BEDU voortvloeiende uit de tussen 

BEDU en de afnemer bestaande overeenkomsten tot het leveren van zaken of 

het verrichten van werkzaamheden, daaronder begrepen de vorderingen wegens 

tekortkoming in de nakoming van die overeenkomsten, heeft voldaan. 

 

 

Artikel 12. Overmacht 
 

12.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de 

overeenkomst verhinderen en die niet aan BEDU zijn toe te rekenen.  

 

12.2. Indien BEDU door overmacht niet in staat is aan enige uit hoofde van de 

overeenkomst op haar rustende verplichting te voldoen, heeft BEDU de keus het 

recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, 

danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige 

schadevergoeding gehouden te zijn.  

 

12.3. Indien BEDU bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan 

voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. uitgevoerde deel afzonderlijk te 

factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.  

 

12.4. Onder situaties zoals hierboven onder 12.1. bedoeld, worden in ieder geval 

verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, transportbelemmeringen, 

machineschade, personeelsgebrek door bijvoorbeeld uitval of ziekte, 

overstroming, uitsluiting, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene 

omstandigheden zowel in het binnen- als buitenland, ten gevolge waarvan de 

naleving van de overeenkomst redelijkerwijs van BEDU niet meer kan worden 

gevergd. 

 

12.5. Omstandigheden als hierboven onder 12.1 bedoeld zijn bovendien aanwezig, 

indien ten gevolge van de omstandigheden als hierboven onder 12.4 bedoeld of 

om welke andere reden dan ook, de leveranciers bij wie gebruiker de verkochte 

zaken danwel de daarvoor benodigde grondstoffen heeft besteld, deze niet of niet 

tijdig aan gebruiker hebben geleverd, danwel om welke reden dan ook de 

desbetreffende overeenkomst met gebruiker is geannuleerd. 
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Artikel 13. Ontbinding en Annulering 

 

13.1. Indien de afnemer een reeds verstrekte order wenst te annuleren c.q. de tussen 

partijen gesloten overeenkomst ontbindt, is zij verplicht een vergoeding van 30% 

van de netto factuurwaarde binnen 30 dagen na annulering c.q. ontbinding van de 

opdracht aan BEDU te voldoen ter dekking van door BEDU gemaakte kosten en 

gederfde winst. 

 

13.2. Naast de vergoeding zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel zal de 

afnemer tevens, indien daar sprake van is, de prijs voldoen naar rato van de staat 

van het geleverde op dat moment tot maximaal de tussen partijen 

overeengekomen prijs voor de geleverde zaak c.q. de te leveren dienst. 

 

13.3. BEDU is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke 

tussenkomst te ontbinden indien de afnemer na ingebrekestelling daartoe blijft 

tekort schieten in de nakoming van haar verplichtingen, in staat van faillissement 

is komen te verkeren, surséance van betaling heeft aangevraagd, of de wet 

schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) op haar van toepassing wordt 

verklaard. 

 

 

Artikel 14. Wijzigingen en Aanvullingen 

 

14.1. De tussen partijen gesloten overeenkomst, alsmede deze algemene 

voorwaarden, kunnen enkel worden gewijzigd of aangevuld indien partijen dit 

schriftelijk met elkaar overeenkomen.  

 

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen 
 

15.1. Op alle overeenkomsten tussen BEDU Pompen B.V. en de afnemer is 

Nederlands recht van toepassing. 

 

15.2. Op alle overeenkomsten tussen BEDU Belgium bvba en de afnemer is Belgisch 

recht van toepassing. 

 

15.3. Op alle overeenkomsten tussen BEDU en de afnemer is het CISG (Weens 

Koopverdrag 1980) niet van toepassing.  

 

15.4. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen BEDU Pompen B.V. en de afnemer 

gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in 
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het arrondissement Arnhem, onverminderd het recht van BEDU  zich te wenden 

tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.  

 

15.5. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen BEDU Belgium bvba en de afnemer 

gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te 

Antwerpen, onverminderd het recht van BEDU  zich te wenden tot een andere, op 

grond van de wet bevoegde rechter.  

 


