HBI Algemene Voorwaarden
§ 1 Algemeen
(1) Alle leveringen en diensten van HBI Holz-Bau-Industrie GmbH & Co. KG (hierna aan te duiden als „HBI“) aan klanten
die ondernemers zijn in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), die een (privaat- of publiekrechtelijke) rechtspersoon of een stichting zijn (hierna „afnemer“ genoemd), gelden uitsluitend de volgende bepalingen en voorwaarden.
Afwijkende voorwaarden, ook als deze door de afnemer als zijn voorwaarden zijn medegedeeld, binden HBI niet.
Stilzwijgen van HBI ten aanzien van afwijkende voorwaarden houdt geen aanvaarding of instemming in. Dit geldt ook
ten aanzien van afnemers waarmee meerdere overeenkomsten worden gesloten c.q. worden uitgevoerd of met een aan
afnemer verbonden onderneming of de rechtsopvolger van een afnemer. Alleen de uitdrukkelijke instemming van HBI
met afwijkende voorwaarden kan de geldigheid ervan bewerkstelligen.
(2) Indien de koper deze voorwaarden niet wenst te aanvaarden, is hij verplicht dit onmiddellijk schriftelijk kenbaar te
maken. Indien afzonderlijke delen van deze voorwaarden op grond van wettelijke voorschriften of schriftelijke overeenkomsten niet kunnen worden toegepast, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden onverminderd van kracht. Voor
zover het contract of deze voorwaarden leemte s vertonen, worden ter aanvulling van deze leemten de rechtsgeldige
bepalingen geacht te zijn overeengekomen die de contractpar jen in overeenstemming met de economische doelstellingen van het contract en het doel van deze algemene voorwaarden zouden zijn overeengekomen indien zij van de leemte
s op de hoogte waren geweest.
(3) Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op toekoms ge contracten voor de verkoop en/of levering
van roerende goederen met dezelfde contract partij als voorwaarden in hun respectievelijke versie, zonder dat een
hernieuwde verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden nodig is.

§ 2 Aangaan van de overeenkomst; bindende prijzen in de offerte; bindende orders
(1) De aanbiedingen van HBI, bijvoorbeeld in catalogi, lijsten en reclamemateriaal, zijn vrijblijvend en niet-bindend.
Zij vormen geen we elijk aanbod. Dit geldt ook indien HBI aan de afnemer catalogi, technische documenta e (bijv.
tekeningen, plannen, berekeningen, verwijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten
- ook in elektronische vorm - ter beschikking heeft gesteld, waarop HBI eigendomsrechten en auteursrechten heeft
voorbehouden.
(2) De bestelling van de goederen door de koper wordt beschouwd als een bindend aanbod tot het aangaan van
een overeenkomst. Voor zover in de order niet anders is vermeld, heeft HBI het recht dit aanbod binnen 3 weken na
ontvangst ervan door HBI te aanvaarden.
(3) De aanvaarding kan schriftelijk gebeuren (bijv. door orderbeves ging) of door levering van de goederen aan de koper.
(4) Offerte- en catalogusprijzen zijn voor HBI bindend gedurende een periode van 2 maanden na ontvangst van de
rechtsgeldige offerte, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien de overeenkomst niet volledig wordt uitgevoerd
binnen de periode waarin HBI gebonden in aan de prijs om redenen die niet toe te rekenen zijn of buiten de verantwoordelijkheid liggen van HBI, kunnen prijsverhogingen worden doorgevoerd voor de nog te leveren goederen en
diensten, waarvan de hoogte door HBI naar eigen redelijk goeddunken wordt bepaald volgens §§ 315, 316 BGB. Deze
prijsverhogingen mogen echter in totaal niet meer bedragen dan 7,5 % van de oorspronkelijk in het contract overeengekomen prijs, gebaseerd op een periode van 12 maanden vanaf het einde van de prijsverbintenisperiode.
(5) Orders en overeenkomsten, ook met handelsagenten en medewerkers van de buitendienst, dienen schriftelijk te
worden vastgelegd en akkoord bevonden. Dit geldt ook voor de wijziging of intrekking van het schriftelijkheidsvereiste
zelf.

§ 3 Prijzen
Tenzij door de par jen anders is overeengekomen, zijn alle prijzen af fabriek HBI, franco vrachtwagen of wagon geladen.
§ 4 Levering en aanvaarding
(1) Plaats van uitvoering is D-27386 Hemsbünde.
(2) De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen of door HBI in de opdrachtbevestiging vermeld. Indien dit
niet het geval is, bedraagt de leveringstermijn ca. 7 weken vanaf de sluiting van het contract.
Indien HBI niet in staat is om bindende leveringstermijnen na te leven om redenen die buiten haar macht liggen
(niet-beschikbaarheid van de dienst/goederen), zal HBI de afnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en hem
tegelijkertijd informeren over de verwachte nieuwe leveringstermijn. Indien de dienst/goederen binnen de nieuwe
leveringstermijn nog steeds niet beschikbaar is/zijn, heeft HBI het recht zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst
terug te trekken; HBI zal de door de koper reeds betaalde tegenprestatie onmiddellijk terugbetalen. Een geval van
niet-beschikbaarheid van de prestatie in deze zin, is met name de niet of niet tijdige levering door leveranciers van
HBI, indien HBI een congruente afdekkingstransactie heeft gesloten. De wettelijke ontbindings- en opzeggingsrechten
van HBI alsmede de wettelijke bepalingen over de uitvoering van de overeenkomst in geval van een uitsluiting van de
prestatieplicht (bijv. onmogelijkheid of onredelijkheid van de prestatie en/of nakoming achteraf) blijven onaangetast. De
rechten van de koper inzake ontbinding en beëindiging blijven eveneens onverlet.
Het optreden van een vertraging in de levering door HBI wordt geregeld door de wettelijke bepalingen. Een aanmaning
door de koper is vereist, tenzij dit op grond van wettelijke voorschriften overbodig is.
(3) Gevallen van overmacht of andere omstandigheden die door HBI niet voorzien en vermeden konden worden, in
het bijzonder verkeersstoringen, stakingen alsmede grondstoffentekorten ontslaan HBI in haar leveringsverplichting.
Tegelijkertijd heeft HBI het recht zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken, indien deze omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen.
Indien verzending niet mogelijk is om redenen die buiten de invloedssfeer van HBI liggen, wordt de beschikbaarstelling
van de zaken beschouwd als nakoming van de overeenkomst. De koper zal tijdig op de hoogte worden gebracht dat de
goederen voor haar beschikbaar zijn.
(4) Levering geschiedt op pallets die eigendom zijn van HBI. HBI zal een contante borg in rekening brengen met een
aparte factuur. Bij teruggave van de pallets aan HBI heeft de afnemer aanspraak op terugbetaling van de door hem
betaalde waarborgsom. Voor houten pale en volstaat het dat stukken van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit worden
teruggebracht.
(5) Indien de afnemer de bestelde goederen ondanks een verzoek daartoe niet afneemt, heeft HBI het recht om accepta
e te vorderen, schadevergoeding wegens wanpresta e te eisen of zich uit het contract terug te trekken. In geval van
schadevergoeding heeft HBI het recht om 10 % van het orderbedrag te vorderen als forfaitaire schadevergoeding voor
gederfde winst overeenkoms g § 252 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), nie egenstaande de mogelijkheid om een hogere
daadwerkelijke schadevergoeding te vorderen. Het bedrag van de schadevergoeding moet hoger of lager worden
vastgesteld indien HBI een hogere schade bewijst of de afnemer een lagere schade bewijst. De koper heeft ook het
recht te bewijzen dat er geen schade is opgetreden. De terugtrekking uit de overeenkomst door HBI sluit het recht van
HBI om schadevergoeding te eisen niet uit.

§ 5 Verpakking en verzending
De kosten voor verzending zijn steeds ten laste van de koper. Het verzendrisico gaat over op de koper af magazijn, ook
indien verzendvrije levering is overeengekomen. Verzend vrije levering betekent dus alleen dat HBI de vracht (kosten)
voor haar rekening neemt, maar niet dat HBI het risico neemt na het moment van laden. HBI is niet verplicht een
transportverzekering af te sluiten. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.
§ 6 Garantie
(1) Voor de rechten van de koper in geval van materiaal- en fabricagefouten (met inbegrip van verkeerde leveringen en
leveringen van minder goederen dan overeengekomen, evenals ondeugdelijke montage of gebrekkige montagehandleiding) gelden de wettelijke voorschriften, voor zover hierna niet anders is bepaald. In alle gevallen blijven de bijzondere
wettelijke regelingen voor de uiteindelijke levering van de goederen aan een consument (beroep op de leverancier
volgens §§ 478, 479 BGB) onaangetast.

De basis voor de aansprakelijkheid van HBI voor gebreken is in de eerste plaats de overeenkomst over de kwaliteit van
de goederen. Alle productbeschrijvingen die het onderwerp zijn van het individuele contract worden beschouwd als een
overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; het maakt geen verschil of de productbeschrijving afkomstig is van de
koper, de fabrikant of HBI.
(2) Voor zover de kwaliteit niet is overeengekomen, moet volgens de wettelijke voorschriften worden beoordeeld of er
al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434 lid 1 zin 2 en 3 BGB). HBI aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor
publieke uitspraken c.q. aanprijzingen van de fabrikanten van verwerkte materialen of andere derden (bijv. reclameuitingen).
(3) Voor vorderingen wegens gebreken van de koper, niet zijnde een consument, is vereist dat hij aan zijn wettelijke
verplichtingen tot onderzoek van de goederen en tot kennisgeving van gebreken heeft voldaan (§§ 377, 381 HGB). Indien tijdens de inspectie of later een gebrek wordt ontdekt, moet HBI daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis worden
gesteld met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek.
Ongeacht deze verplichting tot inspectie van de zaken en tot mededeling van gebreken, dient de afnemer kennelijke gebreken (waaronder verkeerde leveringen en leveringen van minder goederen als overeengekomen) binnen 7 werkdagen
na levering schriftelijk aan HBI te melden, waarbij tijdige verzending van de mededeling voldoende is om de termijn te
halen. Indien de afnemer nalaat de zaken deugdelijk te inspecteren en/of HBI van gebreken in kennis te stellen, verliest
de afnemer zijn rechten jegens HBI.
(4) Indien de geleverde zaak gebrekkig is, kan HBI in eerste instantie kiezen of HBI een vervolgprestatie levert door het
gebrek op te heffen (herstel) of door een nieuwe zaak te leveren (vervanging). Het recht van HBI om de gekozen vorm
van aanvullende prestaties op grond van de wettelijke voorschriften te weigeren, blijft onaangetast.
(5) HBI heeft het recht om de verschuldigde nakoming achteraf afhankelijk te stellen van de betaling door de koper
van de verschuldigde koopprijs. De koper heeft echter het recht om een redelijk deel van de koopprijs in te houden in
verband met het gebrek. De koper moet HBI de nodige tijd en gelegenheid geven voor de verschuldigde aanvullende
prestatie. In het bijzonder moet HBI in de gelegenheid worden gesteld de gebrekkige goederen te inspecteren. HBI
behoudt zich het recht voor de zaken binnen en kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van
gebreken te inspecteren. In het geval van een vervangende levering moet de koper het defecte ar kel terugsturen naar
HBI volgens de wettelijke voorschriften.
(6) De voor de keuring en daaropvolgende uitvoering noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en
materiaalkosten, komen ten laste van HBI, indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Indien het verzoek van de
afnemer om het gebrek te verhelpen echter onterecht blijkt te zijn, kan HBI de daaruit voortvloeiende kosten van de
afnemer terugvorderen.
(7) In dringende gevallen, bijv. bij gevaar voor de bedrijfsveiligheid of ter voorkoming van onevenredige schade, heeft
de koper het recht om het gebrek zelf te verhelpen en van HBI een vergoeding van de objec ef noodzakelijke kosten te
verlangen. HBI moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van zo‘n zelf-herstel, indien mogelijk van tevoren. HBI
hoeft de kosten niet te vergoeden als blijkt dat zij het gebrek niet hoefde te herstellen op grond van deze voorwaarden
of doordat zij daartoe we elijk niet is gehouden.
(8) Wanneer de aanvullende prestatie mislukt is of wanneer een door de koper te stellen redelijke termijn voor de
aanvullende prestatie zonder succes is verstreken of volgens de wettelijke voorschriften overbodig is, kan de koper zich
uit het koopcontract terugtrekken of de koopprijs verminderen. In geval van een onbeduidend gebrek bestaat er echter
geen recht op herroeping.
(9) Aanspraken van de Koper op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten bestaan slechts volgens § 7 en
zijn voor het overige uitgesloten.

§ 7 Aansprakelijkheid
(1) Tenzij anders bepaald in deze voorwaarden met inbegrip van de volgende bepalingen, is HBI aansprakelijk voor een
inbreuk op contractuele en niet-contractuele verplichtingen volgens de relevante wettelijke voorschriften.
HBI en haar plaatsvervangers zijn aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - in geval van opzet en grove
nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid zijn HBI en haar plaatsvervangers alleen aansprakelijk voor schade
- voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
- voor schade die voortvloeit uit de schending van een fundamentele contractuele verplichting (verplichting die
essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner vertrouwt en mag
vertrouwen); in dit geval is de aansprakelijkheid van HBI en haar plaatsvervangers echter beperkt tot de vergoeding van
de voorzienbare, typisch optredende schade.
(2) De uit de bovenstaande bepalingen voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien en voor zover
HBI een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of uitdrukkelijk een garantie voor de kwaliteit van de goederen op zich
heeft genomen. De koper kan de overeenkomst alleen ontbinden of opzeggen wegens een tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst als HBI verantwoordelijk is voor de tekortkoming en deze niet bestaat uit of het gevolg is van een
gebrekkig goed. Een vrij recht van ontbinding van de koper (in het bijzonder volgens §§ 651, 649 BGB) is uitgesloten. In
alle andere gevallen zijn de wettelijke voorschriften en rechtsgevolgen van toepassing.
(3) Vorderingen op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijven door de bovenstaande bepalingen onaangetast
en worden op geen enkele wijze beperkt.

§ 8 Betaling
(1) Facturen zijn verschuldigd en dienen volledig te zijn betaald binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
Indien de koper met een betaling in gebreke blijft, worden al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de zakelijke
relatie opeisbaar. Bij overschrijding van de betalingstermijn (30 kalenderdagen) kan na aanmaning rente worden gevorderd ter hoogte van het in § 288 lid 2 BGB genoemde bedrag (9 procentpunten boven de basisrentevoet).
(2) De Koper heeft enkel een recht van verrekening en retentie op grond van onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde
vorderingen van de Koper.
(3) Alle betalingen dienen uitsluitend rechtstreeks aan HBI te worden gedaan. Verkoopvertegenwoordigers, reizigers en
andere hulppersonen zijn alleen met een schriftelijke machtiging gemachtigd betalingen te innen. De afnemer is niet
gerechtigd vorderingen op HBI aan derden over te dragen.
(4) Overeengekomen afschrijvingen door HBI op basis van een Sepa-machtiging zullen op de overeengekomen
vervaldag of de vervaldag op de factuur worden geïnd.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud
(1) HBI behoudt het eigendomsrecht op de verkochte goederen totdat alle huidige en toekoms ge vorderingen die
voortvloeien uit de koopovereenkomst en uit een lopende zakenrelatie (gewaarborgde vorderingen) volledig zijn betaald.
(2) De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen vóór de volledige betaling van de gewaarborgde
schuldvorderingen niet aan derden in pand worden gegeven of als zekerheid worden overgedragen. De afnemer dient
HBI onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien en voor zover derden beslag leggen op de aan HBI toebehorende zaken of dreigen dit te doen.
(3) In geval van niet nakoming door de koper, in het bijzonder in geval van niet-betaling van de verschuldigde koopprijs,
heeft HBI het recht de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en/of de goederen op grond
van het eigendomsvoorbehoud terug te vorderen. De eis tot teruggave van de goederen betekent niet automatisch
ontbinding van de overeenkomst. HBI heeft het recht om teruggave van de goederen te eisen en zich het recht op
ontbinding voor te behouden. Indien de afnemer de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kan HBI deze rechten slechts
doen gelden indien HBI de afnemer zonder succes een redelijke termijn voor betaling heeft gesteld of indien een
dergelijke termijn op grond van wettelijke voorschriften niet vereist is.
(4) De koper is gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening
door te verkopen en/of te verwerken. In dat geval zijn bovendien de volgende bepalingen van toepassing.
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a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de volledige waarde van de producten die het resultaat zijn van de
verwerking, vermenging of verbinding van de goederen, waarbij HBI als de fabrikant wordt beschouwd. Indien bij
verwerking, vermenging of combinatie met goederen van derden hun eigendomsrechten blijven bestaan, verkrijgt HBI
de mede-eigendom naar rato van de factuurwaarde van de verwerkte, vermengde of gecombineerde goederen. Voor het
overige geldt voor het verkregen product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
b) De afnemer draagt hierbij aan HBI tot zekerheid over alle vorderingen op derden uit de doorverkoop van de zaken of
het product in totaal of ter hoogte van het mede-eigendomsaandeel waarop HBI volgens het vorige lid recht heeft. HBI
aanvaardt de overdracht. De in lid 2 genoemde verplichtingen van de koper gelden ook ten aanzien van de overgedragen vorderingen.
c) De koper blijft gemachtigd om de vordering te innen in aanvulling op HBI. HBI stemt ermee in de vordering niet
te innen zolang de afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens HBI nakomt, niet in gebreke is met de betaling, geen
aanvraag voor de opening van een insolventieprocedure is ingediend en er geen sprake is van andere tekortkomingen in
zijn betalingscapaciteit. Indien een van de bovengenoemde gevallen zich voordoet, kan HBI echter eisen dat de afnemer
de overgedragen vorderingen en hun debiteuren aan HBI bekendmaakt, alle voor inning vereiste informatie verstrekt, de
desbetreffende documenten overhandigt en de debiteuren (derden) van de overdracht in kennis stelt.
d) Op verzoek van de overnemer is HBI verplicht de haar toekomende zekerheden vrij te geven waarop zij recht heeft,
indien de nominale waarde in het geval van vorderingen en de gescha e waarde in het geval van andere zekerheden
meer bedraagt dan 150 % van de som van de uitstaande vorderingen. HBI heeft het recht te kiezen uit verschillende
zekerheden voor vrijgave. De nominale waarde is doorslaggevend voor vorderingen. In het geval van goederen moet de
aankoopprijs van de koper en in het geval van verwerking van de goederen door de koper, de productiekosten van het
onderpand als geschatte waarde worden genomen. In het geval van mede-eigendom moeten deze worden beoordeeld
in verhouding tot het eigendomsaandeel. Het staat de koper vrij het bewijs te leveren dat de door hem gestelde zekerheid een lagere waardevermindering rechtvaardigt en dat deze derhalve reeds bij een zekerheid van 150 % of minder
van de nominale of geschatte waarde moet worden vrijgegeven.

§ 10 Verjaring
(1) In afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen uit hoofde van
kwaliteits- en eigendomsgebreken één jaar vanaf de levering. Voor zover een aanvaarding is overeengekomen, vangt de
verjaringstermijn aan met de aanvaarding.
(2) Betreft het echter een bouwwerk of een zaak die volgens het gebruikelijke gebruik voor een bouwwerk is gebruikt
en de gebrekkigheid daarvan heeft veroorzaakt (bouwmateriaal), dan bedraagt de verjaringstermijn overeenkomstig
de wettelijke regeling (§ 438 lid 1 nr. 2 BGB) 5 jaar vanaf de levering. Onaangetast blijven ook de bijzondere wettelijke
regelingen voor zakelijke vorderingen bij afgifte van goederen door derden (§ 438 lid 1 nr. 1 BGB), bij bedrieglijk opzet
van HBI als verkoper (§ 438 lid 3 BGB) en voor regresvorderingen van leveranciers in geval van uiteindelijke levering aan
een consument (§ 479 BGB).
(3) De hierboven vermelde verjaringstermijnen gelden ook voor contractuele en buitencontractuele schadeclaims van
de koper, indien deze op een gebrek van de gekochte zaak berusten, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke
verjaringstermijn volgens §§ 195, 199 BGB in individuele gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden.
(4) De verjaringstermijnen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven in elk geval onverlet.

§ 11 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
(1) De plaats van handeling voor wederzijdse huidige en toekoms ge vorderingen uit de zakelijke relatie is de woonplaats van HBI, D-27386 Hemsbünde.
(2) De exclusieve - ook internationale - bevoegde rechtbank, ook voor acties in document- en chequeprocedures, in de
zakelijke relatie met afnemers, waaronder privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale
fondsen, is de rechtbank van de woonplaats van HBI (D-27386 Hemsbünde ). Dit geldt ook voor alle geschillen die
indirect uit de contractuele relatie voortvloeien. HBI heeft echter ook het recht om de volgens de algemene wettelijke
bepalingen bevoegde rechtbank te kiezen, in het bijzonder de rechtbank van de algemene ves gingsplaats van de
afnemer.
(3) Deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen HBI en de koper worden beheerst door het recht
van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van alle internationale en supranationale (contractuele) rechtsstelsels.
Met name het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.
De voorwaarden en gevolgen van het eigendomsvoorbehoud volgens § 9 zijn echter onderworpen aan het recht van de
respectieve plaats waar de zaak zich bevindt, voor zover de rechtskeuze ten gunste van het Duitse recht ontoelaatbaar
of onwerkzaam is.
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