ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van:
De besloten vennootschap Larcom, statutair gevestigd te Ommen,
hierna aan te duiden als: LARCOM.
Artikel 1 - Algemeen
1.1.
Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van
onderstaande verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan
als op iedere tot stand gekomen overeenkomst.
1.2.
Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde. Eventuele
voorwaarden van de wederpartij worden nadrukkelijk van
de hand gewezen.
1.3.
De wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze
voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere
overeenkomsten met LARCOM.
1.4.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor
zover uitdrukkelijk en schriftelijk door LARCOM aanvaard
en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij
betrekking hebben.
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Artikel 2 - Offertes
2.1.
Ieder aanbod is geheel vrijblijvend. De overeenkomst geldt
als gesloten conform het aanbod, tenzij LARCOM
onverwijld na aanvaarding laat weten dat zij het aanbod
herroept.
2.2.
Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een
aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit
antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst
overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij
LARCOM binnen twee weken bezwaar maakt tegen de
verschillen.
2.3.
Ten opzichte van de wederpartij strekt het schriftelijke
aanbod van LARCOM, dan wel indien een schriftelijk
aanbod niet gedaan is, een schriftelijke orderbevestiging
van LARCOM tot volledig bewijs van de inhoud van de
overeenkomst, behoudens door de wederpartij te leveren
tegenbewijs.
2.4.
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met
ondergeschikten van LARCOM binden LARCOM niet dan
nadat zij schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3 - Prijzen
3.1.
Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de
verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn
gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms gelden
op de datum van de aanbieding.
3.2.
Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, zijn in de prijzen niet begrepen de
kosten van aflevering en bezorging waartoe onder meer
behoren de noodzakelijke verpakkingskosten,
transportkosten en eventuele verzekeringspremies. Voor
zover partijen voor de in de vorige zinsnede genoemde
kosten geen vergoeding zijn overeengekomen, is de
wederpartij aan LARCOM terzake verschuldigd het bedrag
van de werkelijk gemaakte kosten.
3.3.
Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau
van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies,
fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende
factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de
overeenkomst. Indien voor de aflevering enige verhoging
van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit lid,
optreedt, heeft LARCOM het recht een evenredige
verhoging van de prijs aan de wederpartij in rekening te
brengen, ook al is de prijsverhoging het gevolg van een bij
het sluiten der overeenkomst voorzien(bar)e
omstandigheid.
3.4.
Indien meer wordt (af)geleverd en/of wordt gepresteerd
dan partijen oorspronkelijk waren overeengekomen, zal
LARCOM de prijs overeenkomstig aanpassen.
Het bepaalde in artikel 7a:1646 BW is uitgesloten.
Artikel 4 - Levertijd
4.1.
De door LARCOM opgegeven levertermijnen geven de
levertijd slechts bij benadering weer.
4.2.
Indien de opgegeven termijn verstrijkt zonder dat er is
gepresteerd, zal het verzuim van LARCOM pas intreden,
wanneer zij in gebreke is gesteld bij een schriftelijke
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aanmaning waarbij haar een redelijke termijn voor
nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn
uitblijft als gevolg van omstandigheden die aan LARCOM
kunnen worden toegerekend.
Onverminderd met elders in deze voorwaarden met
betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt
de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan
de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van
het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te
vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van
de overeenkomst.
De omstandigheden vermeld onder 4.2 kunnen LARCOM
slechts worden toegerekend indien haar enige schuld treft.
Behoudens grove schuld aan de zijde van de
opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de
opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst.
De wederpartij heeft niet eerder recht op schadevergoeding en/of ontbinding dan wanneer LARCOM in
verzuim is.
Alle leveringen geschieden, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen, af terrein LARCOM.
De (af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. indien de zaken door of namens de wederpartij
worden afgehaald, door de feitelijke inontvangstname
van de zaken;
b. bij verzending door tussenkomst van een vervoerder,
door feitelijke overhandiging van de zaken aan de
vervoerder c.q. bij belading van het voertuig;
c. indien de zaken in het magazijn van LARCOM worden
opgeslagen, in afwachting van het afroepen ervan
door of namens de wederpartij, op het moment van
kennisgeving daarvan aan de wederpartij.
Een op overschrijding van de levertijd gestelde
contractuele boete moet geacht worden in de plaats te
treden van een eventueel recht van de opdrachtgever op
schadevergoeding.
Indien LARCOM moet presteren op een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij ervoor
zorg dat ter plaatse aan alle veiligheidsvoorschriften en
aan de geldende Arbo-wetgeving is voldaan.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud
5.1.
LARCOM behoudt zich de eigendommen voor van alle aan
de wederpartij geleverde zaken, totdat de hierna vermelde
vorderingen van LARCOM zijn voldaan.
LARCOM behoudt zich de eigendommen voor van:
a. vorderingen betreffende de tegenprestatie(s) voor
door LARCOM aan de wederpartij krachtens
overeenkomst geleverde of te leveren zaken;
b. vorderingen betreffende tegenprestatie(s) voor
verrichte of te verrichten werkzaamheden door
LARCOM ten behoeve van de wederpartij;
c. vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming
van zodanige overeenkomsten.
5.2.
LARCOM is gerechtigd bij niet tijdige betaling de haar
krachtens dit artikel in eigendom toebehorende zaken terug
te nemen, waar deze zich ook mogen bevinden. De
wederpartij verplicht zich reeds nu vooralsdan LARCOM
alle door deze in redelijkheid verlangde medewerking te
verlenen.
5.3.
De wederpartij is gehouden de onder eigendom geleverde
zaken met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken en/of te
bewaren.
5.4.
De wederpartij is niet bevoegd om de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden
en/of te bezwaren, met uitzondering van een vervreemding
in de normale uitoefening van haar bedrijf.
Artikel 6 - Betaling/verzuim
6.1.
Alle betalingen geschieden zonder aftrek of
schuldvergelijking ten kantore van LARCOM of op een
door haar aan te wijzen rekening.
6.2.
Betaling geschiedt binnen 15 dagen na factuurdatum.
LARCOM is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te
verlangen, dan wel zekerheidstelling voor de nakoming van
de op de wederpartij rustende verplichtingen. LARCOM is
eveneens gerechtigd een machtiging tot automatische
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incasso te verlangen van de wederpartij. LARCOM is
slechts gehouden de op haar rustende verplichtingen na te
komen nadat de wederpartij de op haar rustende
verplichtingen tot vooruitbetaling of zekerheidstelling indien zulks wordt verzocht - nagekomen zal zijn.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het
verzuim is de wederpartij de wettelijke rente verschuldigd.
De door LARCOM te maken gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de nakoming
door de wederpartij, komen voor rekening van
laatstgenoemde. Buitengerechtelijke kosten worden geacht
tenminste 15% van de te incasseren vordering te
bedragen. De gerechtelijke kosten worden gelijkgesteld
aan de werkelijk gemaakte advocaat- en procureurkosten,
te vermeerderen met verschotten e.d.
LARCOM heeft het recht te bepalen aan welke verbintenis
een betaling wordt toegerekend.

Artikel 7 - Klachten over het geleverde / verzuim
7.1.
Onverminderd hierna gestelde beperkingen staat de
opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de geleverde
zaak.
7.2.
De wederpartij wordt geacht bij aflevering van de zaken te
onderzoeken of hetgeen is afgeleverd aan de
overeenkomst beantwoordt. Direct waarneembare
gebreken behoort zij te ontdekken bij of direct na de
aflevering.
7.3.
De wederpartij kan er geen beroep op doen dat hetgeen is
afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien
zij LARCOM daarvan niet binnen 14 dagen nadat zij dit
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken,
schriftelijk kennis heeft gegeven.
7.4.
Buiten de garantie bedoeld in lid 1 vallen in ieder geval de
gebreken die deels of geheel gevolg zijn van:
a. niet-inachtnemen van bedienings- en
onderhoudsvoorschriften;
b. normale slijtage;
c. materialen, zaken werkwijzen en constructies,
voorzover op instructie van de opdrachtgever
toegepast;
d. materialen of onderdelen die door opdrachtgever aan
opdrachtnemer zijn verstrekt;
e. door opdrachtnemer van derden betrokken
onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan de
opdrachtnemer heeft verstrekt.
7.5.
Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst en
heeft de wederpartij LARCOM daarvan tijdig kennis
gegeven, dan zal LARCOM:
a. (een redelijk deel van) de koopprijs restitueren, dan
wel de koopprijs reduceren;
b. het afgeleverde kosteloos herstellen;
c. het afgeleverde vervangen en de zaken terugnemen.
LARCOM heeft de bevoegdheid om tussen de
bovengenoemde mogelijkheden te kiezen.
7.6.
De wederpartij zal niet eerder een recht op
schadevergoeding en/of ontbinding hebben dan wanneer
LARCOM in verzuim is.
7.7.
Rechtsvorderingen en verweren gegrond op feiten die de
stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak
niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door
verloop van 1 jaar na de overeenkomstig lid 7.2 gedane
kennisgeving.
7.8.
Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op
werkzaamheden of diensten die door LARCOM worden
verricht, met dien verstande dat voor geleverde zaken
moet worden gelezen: verrichte diensten c.q. verrichte
werkzaamheden.
7.9
Het beweerdelijk niet nakomen door de opdrachtnemer van
zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet
van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige
met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

Een tekortkoming kan slechts aan LARCOM worden
toegerekend, indien haar enige schuld treft.
De aansprakelijkheid bij toerekenbaar tekortkomen van
LARCOM is beperkt tot de waarde van de af te leveren of
afgeleverde zaken, waarmee de schade verband houdt. De
aansprakelijkheid van LARCOM is steeds beperkt tot het
bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert en
is in ieder geval beperkt tot € 10.000,=.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals
bedrijfsschade, verminderde opbrengst of
aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
Indien de schade mede een gevolg is van gebeurtenissen
waardoor een ander dan LARCOM verantwoordelijk is, dan
is LARCOM niet aansprakelijk.
Kan LARCOM ter afwering van haar aansprakelijkheid voor
een gedraging van een hulppersoon, aan de overeenkomst
een verweermiddel jegens de wederpartij ontlenen, dan
kan ook de hulppersoon, indien hij op grond van deze
gedraging door de wederpartij wordt aangesproken, dit
verweermiddel inroepen, als ware hij zelf bij de
overeenkomst partij.
De in dit artikel voorkomende bepalingen tot beperking van
de aansprakelijkheid gelden niet bij schade die is
veroorzaakt door opzet of grove schuld van (personeel
van) LARCOM.
LARCOM aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor zaken
die door de wederpartij aan LARCOM worden ter hand
gesteld, al dan niet in verband met de uitvoering van de
overeenkomst. Deze zaken dienen door de wederpartij te
worden verzekerd tegen alle schade, waaronder
brandschade en diefstal.

Artikel 9 - Ontbinding
9.1.
Bij blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van de wederpartij
om de overeenkomst na te komen, is LARCOM bevoegd
de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te
ontbinden.
9.2.
Indien een der partijen in verzuim is, is de andere partij
bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring
te ontbinden.
9.3.
Maakt een der partijen van het ontbindingsrecht gebruik,
dan is de wederpartij verplicht de kosten te vergoeden die
LARCOM reeds heeft gemaakt ter uitvoering van de
overeenkomst, tenzij de onmogelijkheid om na te komen
ontstaan is door de schuld van LARCOM.
Artikel 10 - Faillissement, surseance van betaling van de
wederpartij etc.
10.1.
Ingeval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie
of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van de
wederpartij, is LARCOM bevoegd de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring
reeds voordat de wederpartij in verzuim is geraakt.
10.2.
Indien de wederpartij niet voldoet aan een verzoek van
LARCOM tot vooruitbetaling of zekerheidsstelling, dan is
LARCOM gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring,
reeds voordat de wederpartij in verzuim is geraakt.
10.3.
Maakt LARCOM van het in de voorgaande leden vermelde
ontbindingsrecht gebruik, dan is de wederpartij verplicht de
schade te vergoeden die LARCOM lijdt, doordat geen
wederzijdse nakoming doch ontbinding van de
overeenkomst plaatsvindt.
Artikel 11 - Toepasselijk recht / geschillen
11.1.
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse
recht.
11.2.
Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle, tenzij
volgens regels van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht,
de kantonrechter absoluut bevoegd is om over een geschil
te beslissen.

Artikel 8 - Schadevergoeding
8.1.
Indien de wederpartij stelt schade te hebben geleden als
gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde
van LARCOM, dient de wederpartij zowel de tekortkoming
als de toerekenbaarheid aan te tonen.
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