
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 
 

van Steril Medical Technics B.V.* gevestigd te Rotterdam 
 

 

 

1 TOEPASSELIJKHEID 

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes gedaan door en/op 

overeenkomsten van koop en verkoop of aanneming van werk gesloten door Steril Medical Technics B.V. 

als verkoper respectievelijk aannemer. Bedingen die van deze voorwaarden afwijken en/of (algemene) 
inkoopvoorwaarden van de afnemer zijn op dergelijke offertes en/of overeenkomsten slechts van 

toepassing, indien en voor zover wij die toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard. 

Een dergelijke aanvaarding geldt steeds voor één offerte respectievelijk overeenkomst. 

1.2 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

 Afnemer: degene tot wie vorenbedoelde offertes en overeenkomsten zijn gericht. 

 Levering: het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten. 
 

2 OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, dit geldt ook indien in de offerte is bepaald dat de daarin opgegeven prijs 
geldt gedurende een bepaalde  periode. Een overeenkomst tussen ons en onze afnemer komt pas tot stand 

wanneer wij een order van de afnemer uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard, dan wel een 

dergelijke order in uitvoering hebben genomen. 

2.2 Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand, wanneer zij door ons 

uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. 

2.3 Elke offerte en elke overeenkomst, en met name ook de daarin opgegeven respectievelijk bepaalde prijs 

en leveringstermijn, gelden voor uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en 

gedurende normale werkuren. 
 

3 PRIJZEN 
3.1 De in de offerte opgegeven respectievelijk in de overeenkomst bepaalde prijs geldt voor de levering van 

de verkochte en/of vervaardigde zaken af ons bedrijf, kosten van onder meer verpakking en transport zijn 

derhalve afzonderlijk voor rekening van de afnemer. Voor rekening van de afnemer is voorts de over de 

prijs verschuldigde BTW. 

3.2 Indien nadat de overeenkomst is tot stand gekomen deze wordt gewijzigd en/of aangevuld, zijn wij 

bevoegd de prijs met een door ons vast te stellen redelijk bedrag te verhogen. Indien wij aldus de prijs 

verhogen zijn wij verplicht de verhoogde prijs binnen een redelijke termijn aan de afnemer mede te delen. 

3.3 De stijgingen, die voor ons na drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst mede in verband 

met de levering optreden – zoals stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, veranderingen van 

de wisselkoersen – , mogen wij aan de afnemer doorberekenen, tenzij anders is overeengekomen. Een 

stijging van de BTW of andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend. 
 

4 BETALING 

4.1 De afnemer is verplicht de prijs, vermeerderd met de kosten die voor zijn rekening zijn, uiterlijk op de 

dertigste dag na faktuurdatum in alsdan wettig Nederlands betaalmiddel te voldoen door contante betaling  

aan ons kantoor of door storting of overschrijving op een door ons aangewezen bank- of girorekening. In 

afwijking van het vorenstaande is de afnemer verplicht de prijs, vermeerderd met de kosten die voor zijn 

rekening zijn, onmiddellijk te voldoen, indien wij dit verlangen. 

4.2 Betaling door storting of overschrijving op een bank- of girorekening wordt geacht te zijn geschied zodra 

het desbetreffende bedrag op de bank- of girorekening is bijgeschreven. Alle kosten verbonden aan 

betaling op deze wijze zijn voor rekening van de afnemer. 
4.3 De afnemer is niet bevoegd de betaling op te schorten op grond dat wij enige verplichting uit hoofde van 

de overeenkomst niet zijn nagekomen. 

4.4 Verrekening door de afnemer met een tegenvordering is slechts toegestaan voorzover de tegenvordering 

door ons uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 

4.5 Indien de afnemer enig bedrag dat hij ons verschuldigd is niet tijdig betaalt, is hij in gebreke, zonder dat 

daartoe enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn wij bevoegd de overeenkomst door een 

uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Voorts is in dat 

geval de afnemer aan ons per maand of gedeelte van een maand een vergoeding verschuldigd gelijk aan de 

wettelijke rente, geldend bij aanvang van de desbetreffende periode, telkens over het in de desbetreffende 

periode hoogste achterstallige bedrag. Voorts zijn voor rekening van de afnemer alle kosten verbonden 

aan de invordering van het achterstallige bedrag, daaronder begrepen alle kosten van rechtskundige 
bijstand, alsmede alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan het doen invorderen van het achterstallige 

bedrag door derden, welke kosten worden gesteld op €125,- of, zo dit meer is , op 15% van het 

achterstallige bedrag. 
 

5 ZEKERHEID 

5.1 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor van een afnemer te verlangen, dat deze zekerheid stelt voor 

nakoming van zijn verplichtingen jegens ons en hebben het recht onze leveringsverplichting op te 

schorten totdat aan het verzoek om zekerheidsstelling is voldaan. 
 

6 AFLEVERING 

6.1 De in de offerte opgegeven respectievelijk in de overeenkomst bepaalde leveringstermijn gaat in: 

a. op de dag dat de overeenkomst tot stand komt; 

b. indien de afnemer aan ons tekeningen, modellen en/of aanwijzingen moet verstrekken, op de 

dag dat die tekeningen, modellen en/of aanwijzingen alle door ons zijn ontvangen; 

c. indien wij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tekeningen en/of modellen 

dienen te vervaardigen, op de dag dat die tekeningen en/of modellen alle door de afnemer zijn 

goedgekeurd. 

6.2 Indien nadat de overeenkomst is tot stand gekomen deze wordt gewijzigd en/of aangevuld zodanig dat 

onze verplichtingen worden gewijzigd en/of aangevuld, zijn wij bevoegd de leveringstermijn met een door 

ons te stellen redelijke termijn te verlengen. Indien wij aldus de leveringstermijn verlengen zijn wij 
verplicht de verlengde leveringstermijn binnen een redelijke termijn aan de afnemer mee te delen. 

6.3 Wij zijn verplicht, te onzer keuze, hetzij de zaken vanaf uiterlijk de laatste dag van de leveringstermijn in 

ons bedrijf beschikbaar te houden voor keuring door de afnemer, hetzij de zaken uiterlijk op de laatste dag 

van de leveringstermijn af te leveren aan een door de afnemer tijdig op te geven adres. Indien wij de zaken 

beschikbaar stellen voor keuring door de afnemer in ons bedrijf, zijn wij verplicht dit uiterlijk op de 

laatste dag van de leveringstermijn aan de afnemer mede te delen. 

6.4 Indien wij de zaken niet tijdig voor keuring door de afnemer beschikbaar te stellen of afleveren, kan de 

afnemer ons schriftelijk aanmanen om zulks binnen een door ons en de afnemer overeen te komen 

redelijke termijn alsnog te doen. Indien wij de zaken vervolgens niet binnen de overeengekomen redelijke 

termijn afleveren kan de afnemer ons in gebreke stellen. Wanneer wij in gebreke zijn, is de afnemer 

bevoegd de overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden. Wij zijn echter niet verplicht enige schade die de afnemer ten gevolge van de 

niet tijdige aflevering en/of de ontbinding van de overeenkomst lijdt, aan hem te vergoeden. 

6.5 Indien de afnemer, hoewel hij daartoe door ons in de gelegenheid is gesteld, nalaat de zaken uiterlijk op 

de tiende dag na de laatste dag van de leveringstermijn in ons bedrijf te keuren, of hij de zaken niet in 

ontvangst neemt, wanneer wij deze ter aflevering aan het door de afnemer opgegeven adres aanbieden, is 

hij in gebreke, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn wij bevoegd de 

overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst te 

ontbinden. Voorts zijn in dat geval alle kosten die wij in verband daarmee maken, daaronder begrepen alle 

kosten verbonden aan de opslag van de zaken alsmede alle kosten van rechtskundige bijstand, voor 

rekening van de afnemer. Voorts zijn in dat geval, indien de zaken niet reeds op grond van artikel 7 voor 

risico van de afnemer zijn, de zaken voor risico van de afnemer vanaf het moment dat hij in gebreke is, en 
wordt overigens voor de toepassing van deze voorwaarden aflevering geacht te zijn geschied. 

6.6 De zaken worden op een door ons te bepalen wijze vervoerd naar het adres waaraan aflevering dient te 

geschieden. 
 

7 RISICO-OVERGANG 

 De zaken zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment dat zij ons bedrijf ter aflevering verlaten. 
 

8 EIGENDOM 
8.1 De afnemer wordt pas eigenaar van de zaak, zodra hij alle schulden die hij uit welke hoofde ook aan ons 

heeft, heeft voldaan. Tot het moment dat de afnemer eigenaar van de zaken wordt, is hij niet bevoegd de 

zaken in eigendom over te dragen, in pand te geven of anderszins te bezwaren. In afwijking van het 

vorenstaande is de afnemer bevoegd de zaken te verkopen en te leveren, indien er voorzover dit past in 

een normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep. 

8.2 Tot het moment dat de afnemer alle schulden die hij uit welken hoofde ook aan ons heeft, heeft voldaan, 

is hij niet bevoegd de zaken tot bestanddeel van een ander goed te doen worden of met een ander goed te 

vermengen, tenzij er voorzover dit past in een normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep. 
 

9 GARANTIE 
9.1 Indien er voorzover de zaken door ons zijn vervaardigd, geven wij garanties overeenkomstig het bepaalde 

in dit artikel 9. Enige andere garantie geven wij ten aanzien van door ons vervaardigde zaken niet. Indien 

en voorzover de zaken niet door ons zijn vervaardigd, geven wij ten aanzien daarvan geen enkele garantie, 

maar heeft de afnemer slechts de aanspraken die onze leverancier aan ons heeft toegekend. 

9.2 Wij garanderen aan de afnemer dat de zaken (indien er voorzover deze door ons zijn vervaardigd) voldoen 

aan de in de offerte opgegeven of in de overeenkomst bepaalde specificaties. In afwijking van het 

voorgaande garanderen wij, indien de zaken worden vervaardigd naar tekeningen of modellen die de 

afnemer heeft (doen)vervaardigen en/of naar door of namens de afnemer gegeven aanwijzingen, slechts 

dat de zaken overeenkomstig de tekeningen, het model, respectievelijk de aanwijzingen zijn vervaardigd. 

Wij garanderen niet dat de zaken voldoen aan in catalogi, prospectussen, ander dergelijk drukwerk en/of 

advertenties opgegeven specificaties. 
 

 

 

9.3 Wij garanderen aan de afnemer dat de zaken (indien en voorzover deze door ons zijn vervaardigd) 

geen gebreken zullen vertonen ten gevolge van onoordeelkundige installatie, normale slijtage, 

onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik (waarvan ondermeer sprake is wanneer de afnemer de 
door ons gegeven gebruiksaanwijzingen niet in acht neemt of doet nemen) of onvoldoende of 

onzorgvuldig onderhoud (waarvan ondermeer sprake is wanneer de afnemer de door ons gegeven 

onderhoudsvoorschriften niet in acht neemt of doet nemen). 

9.4 De in 9.2 en 9.3 bedoelde garanties eindigen op de dag gelegen zes maanden na de dag dat aflevering 

is geschied. 

9.5 De door ons gegeven garanties vervallen, indien de afnemer het verkochte zelf hersteld of veranderd 

of door een derde doet herstellen of veranderen. 
 

10 KLACHTEN 
10.1 Indien de zaken (indien en voorzover deze door ons zijn vervaardigd) niet voldoen aan de in de 

offerte opgegeven of in de overeenkomst bepaalde specificaties en/of enig gebrek vertonen waarvan 

de afwezigheid door ons is gegarandeerd, is de afnemer verplicht dit onmiddellijk bij keuring van de 

zaken in ons bedrijf onder opgave van de aard en omvang van het gebrek aan ons mede te delen. De 

afnemer is verplicht deze mededeling uiterlijk op de achtste dag na de dag dat de keuring is geschied 

schriftelijk aan ons te bevestigen. Indien de afnemer door ons niet in de gelegenheid is gesteld de 

zaken in ons bedrijf te keuren, is hij verplicht de hiervoor bedoelde mededeling schriftelijk te doen 

uiterlijk op de achtste dag na de dag dat de aflevering is geschied, dan wel, indien een en ander 

redelijkerwijs niet reeds bij aflevering kon worden ontdekt, uiterlijk op de achtste dag na de dag dat 

het gebrek is ontdekt. 

10.2 Indien de afnemer de in 10.1 bedoelde mededeling heeft gedaan en de zaak het medegedeelde gebrek 

vertoonde, zijn wij verplicht, naar onze keuze, hetzij de zaken voor onze rekening te vervangen, 
hetzij deze te herstellen. Indien wij de zaken vervangen of herstellen, zijn de kosten van transport 

van de zaken en de vervangende zaken alsmede de reis – en verblijfkosten voor degene door wie wij 

de vervanging of het herstel doen verrichten, voor rekening van de afnemer. Tevens geldt, indien wij 

de zaken vervangen of herstellen, voor de aldus vervangen respectievelijk herstelde zaken de 

garantie bedoeld in artikel 9. 

10.3 Indien de afnemer, hoewel hij daartoe door ons in de gelegenheid is gesteld, heeft nagelaten de zaken 

in ons bedrijf te keuren, of de afnemer de in 10.1 bedoelde bevestiging respectievelijk mededeling 

niet uiterlijk op de in 10.1 bedoelde dag heeft gedaan, wordt hij geacht de zaak te hebben aanvaard 

en heeft hij geen recht meer op vervanging of herstel van het verkochte nog op terugbetaling van de 

prijs voorzover dit betreft gebreken die reeds op dat moment konden worden ontdekt. Dit recht wordt 

eveneens verspeeld wanneer de afnemer nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen 
worden ontdekt, de zaken desondanks beschadigt en/of verandert. Slechts wanneer het gebrek 

aantoonbaar wegens tekortschieten van ons aan ons toegerekend kan worden, worden de zaken door 

ons kosteloos hersteld en/of vervangen. 

10.4 De aanspraken van de afnemer uit hoofde van het bepaalde in 10.1 en 10.2 vervallen een jaar na 

aflevering. 
 

11 AANSPRAKELIJKHEID 

11.1 Noch wij noch derden die wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruiken 

(hierna:”uitvoerders”) zijn jegens de afnemer aansprakelijk voor vergoeding van enige schade, direct 

of indirect, aan personen of zaken toegebracht door of in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst of door of in verband met de zaken of het gebruik daarvan. Indien wij of enige 

uitvoerder ondanks het vorenstaande jegens de afnemer aansprakelijk zijn op grond van bepalingen 

van dwingend recht, zijn wij respectievelijk die uitvoerder slechts aansprakelijk voor vergoeding van 

directe schade en niet voor vergoeding van indirecte schade en zijn wij respectievelijk die uitvoerder 

evenmin aansprakelijk voor vergoeding van schade, voorzover die schade de prijs te boven gaat. 

11.2 De afnemer vrijwaard ons en uitvoerders voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, 

direct of indirect, aan personen of zaken toegebracht door of in verband met de uitvoering van de 

overeenkomst of door of in verband met de zaken of het gebruik daarvan. Indien de zaken worden 

vervaardigd naar tekeningen of modellen die de afnemer heeft (doen) vervaardigen en/of naar door 

of namens de afnemer gegeven aanwijzingen, vrijwaard de afnemer ons en uitvoerders met name ook 

voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten. 
11.3 Schade niet bestaande uit de zaken- of letselschade, in het bijzonder schade bestaande uit gederfde 

winst en verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking. 
 

12 OVERMACHT 

12.1 Indien wij door overmacht geheel of gedeeltelijk worden verhinderd of onze verplichtingen jegens de 

afnemer uit hoofde van de overeenkomst na te komen, zijn wij verplicht dit onverwijld en schriftelijk 

aan de afnemer mede te delen. 

12.2 Indien wij, voordat de overeenkomst door blijvende overmacht onzerzijds wordt beëindigd, al een 

gedeelte van onze verplichtingen jegens de afnemer uit hoofde van de overeenkomst zijn 

nagekomen, wordt de overeenkomst in zoverre niet beëindigt en is de afnemer verplicht een aan het 
nagekomen gedeelte evenredig gedeelte van de prijs, vermeerderd met de kosten die voor rekening 

van de afnemer zijn, te betalen. 

12.3 Onder overmacht als bedoeld in 12.1 wordt verstaan elke omstandigheid die niet aan onze schuld te 

wijten is en die de nakoming van onze verplichtingen verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat 

nakoming redelijkerwijs niet meer van ons kan worden gevergd, zoals bijvoorbeeld oorlog, 

oorlogsgevaar, vijandelijkheden, oproer, brand, explosie, storm, vorst, overstroming, staking, 

bedrijfsbezetting, uitsluiting, bedrijfsstoring, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, uitvoer-, 

invoer-, doorvoerverboden, andere wettelijke belemmeringen in binnen- of buitenland, storing in de 

energievoorziening en niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering door leveranciers, ongeacht of de 

desbetreffende omstandigheid op enig moment was te voorzien. 
 

13 ONTBINDING 

13.1 In elk der volgende gevallen is de afnemer in gebreke, zonder dat enige in gebrekestelling is vereist, 

en zijn wij bevoegd de overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling zonder 

rechterlijke tussenkomst te ontbinden: 

a. in geval de afnemer overlijdt of wordt ontbonden; 

b.  in geval de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surséance van 

betaling wordt verleend; 

c. in geval het bedrijf van de afnemer wordt beëindigt of in geval de afnemer zijn bedrijf 

geheel of voor een aanmerkelijk deel vervreemdt; 

d. in geval de afnemer enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of 
niet behoorlijk nakomt; 

e. in geval wij of enige uitvoerder door een derde worden aangesproken wegens inbreuk op 

intellectuele of industriële eigendomsrechten, waarvoor de afnemer ons en uitvoerders 

vrijwaart. Indien wij de overeenkomst op één van de voorgaande gronden ontbinden is de 

afnemer verplicht ons een door ons vast te stellen redelijke vergoeding te betalen voor de 

door ons tot het moment van de beëindiging verrichtte werkzaamheden. Indien wij voordat 

de overeenkomst wordt ontbonden al een gedeelte van onze verplichtingen uit hoofde van 

de overeenkomst jegens de afnemer zijn nagekomen, wordt de overeenkomst in zoverre 

niet ontbonden en is de afnemer verplicht een aan het nagekomen gedeelte evenredig 

gedeelte van de prijs, vermeerderd met de kosten die voor rekening van de afnemer zijn, te 

betalen. 
13.2 Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende 

overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen die aantoonbaar wegens tekortschieten van ons aan 

ons toegerekend kunnen worden en wij na herhaalde pogingen daartoe er niet in zijn geslaagd de 

tekortkomingen aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is de afnemer tot ontbinding bevoegd, indien en 

voorzover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden 

gevergd. 

13.3 Indien wij, ondanks pogingen, daartoe niet in staat blijken geconstateerde gebreken zoals bedoeld in 

art. 10.1 en 10.2 te herstellen of te vervangen of wij anderszins niet in staat blijken aan alle in de 

overeenkomst bepaalde specificaties te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

In dat geval zijn wij verplicht de prijs, vermeerderd met de kosten die voor rekening van de afnemer 

zijn, aan hem terug te betalen, zonder dat wij echter verplicht zijn enige schade die de afnemer ter 

gevolge van de ontbinding lijdt, aan hem te vergoeden. 
13.4 Tengevolge van ontbindingen krachtens dit artikel bestaan geen aanspraken op schadevergoeding. 
 

14 TEKENINGEN, SOFTWARE, MODELLEN EN GEREEDSCHAPPEN 

 Indien wij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tekeningen, software,  modellen of 

 gereedschappen vervaardigden of doen vervaardigen en blijven deze ons eigendom ook 

 indien de prijs die wij voor die vervaardiging hebben betaald voor rekening van de afnemer 

 komt. 
 

15 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

15.1 Op elke offerte en elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 

toepasselijkheid van de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale 

koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken en de Eenvormige wet inzake de 

internationale koop van roerende lichamelijke zaken is uitgesloten. 

15.2 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen naar 

aanleiding van onze offertes en/of van met ons gesloten overeenkomsten. Wij zijn bevoegd een 

zodanig geschil voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter. 

* Ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam, onder nr. 24347024 


