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Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda op  
29 februari 2016.
Artikel 1 Definities 
1.1 De gebruiker van deze voorwaarden wordt aangeduid als “PFERD”. Dit 

betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PFERD 
Rüggeberg B.V., gevestigd aan de Hekven 15bis te Breda, ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20029335.

1.2 De klant van PFERD wordt in deze voorwaarden aangeduid als 
“opdrachtgever”.

1.3 PFERD en opdrachtgever worden gezamenlijk aangeduid als “partijen”.
1.4 Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “algemene 

voorwaarden” wordt, tenzij anders aangegeven, uitsluitend deze 
leverings- en verkoopvoorwaarden van PFERD bedoeld.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die PFERD 

doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die 
hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover zij aanbieder 
dan wel leverancier is.

2.2 Bij tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever 
en PFERD gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de 
bepalingen uit de overeenkomst voor.

2.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn eventuele door 
opdrachtgever van toepassing verklaarde (inkoop-)voorwaarden niet 
van toepassing. Deze voorwaarden van opdrachtgever worden dan ook 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een eventuele vermelding en/of 
verwijzing van PFERD naar andere voorwaarden in een overeenkomst, 
offerte of aanbieding anderszins, houdt geen acceptatie van die 
voorwaarden in.

Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming
3.1 Elke door PFERD uitgebrachte offerte of aanbieding is vrijblijvend. 
3.2 De overeenkomst tussen PFERD en opdrachtgever komt tot stand 

doordat PFERD een aanvaarding van een door haar gedaan aanbod 
aan opdrachtgever bevestigt of wanneer PFERD en opdrachtgever 
gezamenlijk een schriftelijke overeenkomst ondertekenen. Daarnaast zal 
er sprake zijn van een overeenkomst indien PFERD een begin maakt met 
de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden genoemd in een door  
haar gedaan aanbod. 

Artikel 4 Prijs
4.1 Alle  door PFERD in de aanbieding, offerte of overeenkomst opgegeven 

prijzen luiden, tenzij anders aangegeven, in Euro en zijn exclusief 
omzetbelasting, verpakkings- en transportkosten.

4.2 Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke prijs is overeengekomen, 
alsmede indien een “richtprijs” is overeengekomen, wordt de definitieve 
prijs door PFERD bij wijze van nacalculatie vastgesteld. Tenzij uit de 
overeenkomst anders blijkt, wordt voor deze nacalculatie de ten tijde 
van het sluiten van de overeenkomst bij PFERD gebruikelijke tarieven 
gehanteerd. 

4.3 PFERD heeft het recht om een stijging van kostprijsbepalende factoren 
die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever 
door te berekenen. Onder kostprijsbepalende factoren wordt in ieder 
geval een stijging van arbeidskosten, grondstoffen, transportkosten, 
uitvoerrechten en valutakoersverschillen begrepen.

4.4 PFERD is gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen indien zij 
extra (onvoorziene) kosten moet maken of aanvullende werkzaamheden 
moet verrichten doordat onduidelijke kopieën, tekeningen, modellen, 
databestanden, informatiedragers of computerprogrammatuur door 
opdrachtgever wordt aangeleverd, waar PFERD bij het aangaan van de 
overeenkomst in redelijkheid niet op bedacht hoefde te zijn.

4.5 Indien blijkt dat de overeengekomen prestatie bewerkelijker is dan op 
voorhand voorzienbaar was, heeft PFERD het recht om de extra kosten 
of aanvullende werkzaamheden die zij heeft gemaakt of moet verrichten 
in rekening te brengen bij opdrachtgever.

4.6 Een eventuele prijsverhoging op grond van lid 3, 4 of 5 van dit 
artikel kan ter keuze van PFERD direct bij opdrachtgever in rekening 
worden gebracht zodra de stijging zich voordoet, bij de eerstvolgende 
overeengekomen betalingstermijn of tegelijk met de hoofdsom.  
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een eventuele eerdere 
opdracht tussen partijen waarin PFERD geen beroep gedaan heeft op 
voornoemde bepalingen.

Artikel 5 Risico en eigendomsovergang
5.1 Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats PFERD, 

conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het 
moment dat PFERD deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever. 
Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en 
PFERD overeenkomen dat PFERD voor het transport zorgt. Het risico van 

opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. 
Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

5.2 Indien  opdrachtgever zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of 
anderszins, aan PFERD ter beschikking stelt, dan  bevinden deze 
zaken zich voor rekening en risico van opdrachtgever onder PFERD. 
Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering 
van deze zaken.

5.3 Opdrachtgever staat in voor de verwerking van verpakking en emballage 
conform de ter plaatse geldende wettelijke (milieu)voorschriften. 
Verpakking wordt door PFERD niet teruggenomen. 

Artikel 6 Afnameverplichting, levering en levertijd
6.1  Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het 

moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment 
waarop deze volgens de overeenkomst aan opdrachtgever ter 
beschikking worden gesteld. Indien opdrachtgever weigert om alle 
noodzakelijke medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de 
aflevering van de prestatie, worden de te leveren prestatie opgeslagen 
voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever zal in die 
situatie tevens een boete van € 250,- per dag met een maximum van  
€ 25.000,- verbeuren voor de tijd dat de zaken worden opgeslagen. 
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van het voorgaande 
en de wet worden gevorderd.

6.2 Een door PFERD in haar offerte opgegeven, dan wel tussen 
partijen overeengekomen levertijd, geldt altijd bij benadering. De 
overeengekomen levertijd zal niet eerder aanvangen dan wanneer 
PFERD in het bezit is van alle voor de opdracht benodigde bescheiden 
en goedkeuringen en een eventuele overeengekomen aanbetaling door 
PFERD is ontvangen.

6.3 Overschrijding van de levertijd verplicht PFERD niet tot enige 
schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de 
overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen op te schorten. Bij niet-tijdige levering 
dient opdrachtgever PFERD schriftelijk in gebreke te stellen en PFERD 
daarbij een redelijke termijn van minimaal veertien dagen te stellen.

6.4 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst geldende werkomstandigheden. Bij wijziging van 
bedoelde werkomstandigheden wordt de levertijd voor zover nodig 
verlengd.

6.5 De levertijd wordt ten alle tijde verlengd met de duur van de vertraging 
die aan de zijde van PFERD ontstaat ten gevolge van de niet voldoening 
door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de 
uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden om alle 
kosten die PFERD maakt als gevolg van deze vertraging te vergoeden.

6.6 PFERD is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door 
middel van deelleveranties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen 
verzet. Bij deelleveranties geldt elke afzonderlijke partij zaken als op 
zichzelf geleverd en is PFERD gerechtigd ter zake deze deelleverantie te 
factureren.

6.7 Indien opdrachtgever een bestelling op afroep plaatst, moet deze 
bestelling uiterlijk op de laatste dag van de afroeptermijn door 
opdrachtgever worden afgeroepen en afgenomen. PFERD is na 
ommekomst van de afroeptermijn vrij om over de bestelde prestatie te 
beschikken, de overeenkomst te ontbinden en aanspraak te maken op 
schadevergoeding.

Artikel 7 Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen, adviezen en 
intellectuele eigendom
7.1 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en 

dergelijke vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover 
deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende 
overeenkomst of een door PFERD ondertekende opdrachtbevestiging.

7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen blijft PFERD eigenaar 
van en behoudt zij alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de 
door hem gedane aanbiedingen, verstrekte en/of vervaardigde 
ontwerpen, afbeeldingen, filmopnamen, tekeningen, (proef)
modellen, programmatuur, databestanden, zaken, halffabricaten, 
productiemiddelen, hulpmiddelen, zetsels, litho‘s, clichés micro- en 
macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, typen, 
stansmessen, (folie) pregvormen, stempelplaten en randapparatuur, 
ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

7.3 PFERD is niet gehouden om eventueel ten behoeve van opdrachtgever 
gemaakte hulpmiddelen (zoals modellen, matrijzen en gereedschappen) 
te bewaren. Evenmin is PFERD gehouden om deze aan opdrachtgever af 
te geven.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden  
PFERD-Rüggeberg B.V.



2

7.4 De in lid 2 van dit artikel genoemde (intellectuele eigendoms-)rechten 
mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PFERD niet 
worden gekopieerd, gebruikt, aan derden getoond of ter beschikking 
worden gesteld. Opdrachtgever is aan PFERD per overtreding van 
deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. 
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden 
gevorderd.

7.5 Opdrachtgever is gehouden om de aan hem verstrekte zaken, 
documenten en gegevens al bedoeld in artikel 8.2 op eerste 
verzoek binnen een door PFERD gestelde termijn te retourneren. Bij 
overtreding van deze bepaling is opdrachtgever een direct opeisbare 
boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast 
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

7.6 Alle door PFERD verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen 
of opgaven omtrent capaciteiten, resultaten van door PFERD te 
leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden, zijn, tenzij anders 
overeengekomen, slechts bedoeld ter informatie en binden PFERD niet.

7.7 PFERD mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van door PFERD 
verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke.

7.8 Opdrachtgever garandeert dat PFERD door de nakoming van de 
overeenkomst in de ruimste zin, en met name door de verveelvoudiging 
en/of openbaarmaking van de door of namens opdrachtgever 
ontvangen zaken, waaronder begrepen kopie zetsel, modellen, 
tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, 
computerprogrammatuur, databestanden en dergelijke, geen inbreuk 
zal maken op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde. 
Opdrachtgever vrijwaart PFERD en stelt haar volledig schadeloos van alle 
desbetreffende vorderingen en aanspraken van derden. Opdrachtgever 
dient daarnaast alle door PFERD te maken kosten van verdediging tegen 
deze vorderingen en aanspraken van derden te vergoeden. 

7.9 PFERD heeft het recht om haar prestatie uit de overeenkomst op te 
schorten indien en zolang een derde, gedurende de uitvoering van de 
overeenkomst door PFERD, pretendeert dat er door deze uitvoering een 
inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht van die 
derde. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 De door PFERD geleverde zaken blijven het eigendom van PFERD 

zolang opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de gesloten 
overeenkomst nog niet geheel is nagekomen. Voorts blijven de 
geleverde zaken eigendom van PFERD zolang opdrachtgever tekortschiet 
of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze 
of andere overeenkomsten of zolang opdrachtgever vorderingen die 
voortvloeien uit het niet nakomen van enige overeenkomst met PFERD, 
zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

8.2 De door PFERD afgeleverde zaken mogen zolang er een 
eigendomsvoorbehoud op rust slechts in het kader van een normale 
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht dan wel bewerkt. Behoudens 
het voorgaande is opdrachtgever niet bevoegd om de zaken te 
vervreemden of te bezwaren. 

8.3 Zodra PFERD een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud is 
opdrachtgever gehouden om alle mogelijke medewerking te verlenen, 
op straffe van een boete van € 1.000,- per dag met een maximum van 
€ 25.000,-. Nadat de geleverde zaken zijn opgehaald, worden deze voor 
rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen, totdat een koper voor 
de zaken is gevonden. 

8.4 Opdrachtgever is, op straffe van een boete van € 1.000,- per dag met 
een maximum van € 25.000,- verplicht: 
 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, zodra deze voor 
zijn risico komen, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, 
ontploffings-, en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze 
verzekering ter inzage te geven;

 - alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot 
de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden 
aan PFERD op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 
BW; 

 - de vorderingen die opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het 
doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door PFERD geleverde 
zaken te verpanden aan PFERD op de manier die wordt voorgeschre-
ven in artikel 3:239 BW:

 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het 
eigendom van PFERD;

 - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke 
maatregelen die PFERD ter bescherming van haar eigendomsrecht met 
be trekking tot de zaken wil treffen en welke opdrachtgever niet  
onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

8.5 Het eigendomsvoorbehoud van PFERD op de geleverde zaken 
herleeft zodra opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten 
overeenkomst niet nakomt.

Artikel 9 Betaling
9.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de 

overeengekomen prijs ter keuze van PFERD contant bij aflevering of 
binnen dertig dagen na aflevering ten kantore van PFERD of op een 
door PFERD aan te wijzen bankrekening. Indien zonder nadere afspraken 
een factuur is gezonden, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na 
factuurdatum.

9.2 Het BTW-nummer van PFERD is NL008186807B01.
9.3 PFERD is ten alle tijde en ongeachte de overeengekomen 

betalingscondities gerechtigd om naar diens oordeel zekerheid te 
verlangen voor de betaling. Indien opdrachtgever hier niet op eerste 
verzoek van PFERD genoeglijk aan voldoet, raakt opdrachtgever per 
direct in verzuim. PFERD heeft dan het recht om de nakoming van de 
overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling 
naar is voldaan of om de overeenkomst te ontbinden en haar schade op 
opdrachtgever te verhalen.

9.4 Het recht van opdrachtgever om haar verplichting tot betaling op te 
schorten of te verrekenen met welke vordering van haar dan ook op 
PFERD is uitgesloten.

9.5 Alle betalingen dienen, tenzij anders overeengekomen, zonder enige 
aftrek te geschieden in euro’s. Alle bankkosten, overige kosten met 
betrekking tot het betalingsverkeer en schommelingen in de valutakoers 
komen voor rekening van opdrachtgever.

9.6 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn 
aan PFERD betaalt, is opdrachtgever direct gehouden tot betaling van 
rente en buitengerechtelijke incassokosten. De rente bedraagt 12% per 
jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is, dan geldt de wettelijke rente. 
De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van de 
volgende tabel (hoofdsom incl. rente):
 - over de eerste € 3.000,-  15%
 - over het meerdere tot € 6.000,-   10%
 - over het meerdere tot € 15.000,-     8%
 - over het meerdere tot € 60.000,-      5%
 - over het meerdere vanaf € 60.000,-   3%

9.7 Door PFERD in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte 
kosten, waaronder begrepen proceskosten en overige kosten van 
juridische bijstand, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij PFERD 
door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende 
partij in de (proces)kosten wordt veroordeeld.

9.8 Klachten ten aanzien van de hoogte van de factuur moeten, op straffe 
van verval van rechten, binnen de overeengekomen betalingstermijn, 
maar uiterlijk binnen 30 dagen na verzending van de factuur, bij PFERD 
zijn ingediend. 

Artikel 10 Klachttermijn
10.1 Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) 

onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde 
aan de overeenkomst beantwoordt, door te onderzoeken of:
 - of de juiste zaken zijn geleverd;
 - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal 
en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen is;

 - of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen 
of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden 
voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

10.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient 
opdrachtgever deze binnen zeven dagen na aflevering schriftelijk aan 
PFERD te melden.

10.3 Overige gebreken dient opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen 
nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken 
aan PFERD te melden.

10.4 Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 2 en lid 3 genoemde 
termijnen bij PFERD heeft geklaagd, kan opdrachtgever geen beroep 
meer doen op dit gebrek in de door PFERD geleverde prestatie.

Artikel 11 Garantie en gebreken
11.1  PFERD staat voor een periode van 12 maanden in voor het goed 

functioneren van de door haar geleverde zaken, voor de kwaliteit van de 
door haar gebruikte of geleverde materiaal en voor de goede uitvoering 
van de door haar verrichte prestatie. 

11.2 Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of van de 
tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen maten, capaciteiten en/of 
resultaten van de door PFERD te vervaardigen/te leveren zaken, vormen 
geen gebrek. PFERD is dan ook niet gehouden om haar prestatie in die 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden  
PFERD-Rüggeberg B.V.



3 3

situatie te herstellen. Evenmin kan opdrachtgever de overeenkomst 
ontbinden en/of aanspraak maken op schadevergoeding.

11.3 Bij levering van zaken die niet standaard uit het magazijn van PFERD 
te leveren zijn en derhalve speciaal voor opdrachtgever geproduceerd 
worden, is PFERD gerechtigd om maximaal 10% van de bestelde 
hoeveelheid meer of minder te leveren. Opdrachtgever is gehouden om 
de binnen deze marges geleverde aantallen af te nemen en (naar rato) 
te betalen. 

11.4 Zodra is vastgesteld dat er een gebrek aan de door PFERD geleverde 
prestatie kleeft, zal PFERD de keuze maken of hij het gebrek wegneemt 
of dat hij opdrachtgever voor een evenredig deel zal crediteren. Indien 
PFERD kiest voor het wegnemen van het gebrek, dan bepaalt hij 
zelf de wijze en het tijdstip waarop de reparatie zal worden verricht. 
Opdrachtgever is in die situatie gehouden om het gebrekkige product 
aan PFERD toe te zenden, waarbij de kosten en het risico van het 
transport bij opdrachtgever rust. Mocht het gebrek bestaan uit een 
gebrekkig onderdeel, dan kan PFERD volstaan met het toezenden van 
een vervangend onderdeel.

11.5 De garantieverplichting van PFERD is beperkt tot het bovengenoemde. 
Eventuele reis- en verblijfkosten alsmede kosten voor demontage en 
montage komen derhalve voor rekening van opdrachtgever.

11.6 Buiten de garantie vallen alle gebreken die (al dan niet gedeeltelijk) het 
gevolg zijn van: 
 - de niet-inachtneming van gebruiksvoorschriften
 - onoordeelkundig gebruik;
 - normale slijtage;
 - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 - reparatie, installatie, montage, wijziging of onderhoud uitge voerd door 
opdrachtgever zelf of door derden;

 - de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit 
van de toegepaste materialen;

 - in overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen 
respectievelijk zaken;

 - materialen of zaken, die door opdrachtgever aan PFERD ter bewerking 
zijn verstrekt;

 - materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdruk-
kelijke instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of 
namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

 - door PFERD van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde 
geen garantie heeft verstrekt.

11.7 PFERD is niet gehouden tot enige garantie zolang opdrachtgever niet 
aan al zijn verplichtingen jegens PFERD (al dan niet uit een andere 
overeenkomst) heeft voldaan. Een beroep op garantie ontslaat 
opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

11.8 Opdrachtgever moet PFERD in alle gevallen de gelegenheid bieden om 
een eventueel gebrek te herstellen of een bewerking opnieuw uit te 
voeren. Doet opdrachtgever dit niet, dan vervalt daarmee het recht op 
garantie.

11.9 Het hiervoor in de leden 2 tot en met 8 bepaalde is van overeenkomstige 
toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van 
wanprestatie of welke andere grondslag dan ook.

11.10 Opdrachtgever kan eventuele verworven garantierechten niet 
overdragen aan een derde.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 PFERD aanvaardt behoudens de in artikel 12 genoemde garantieregeling 

geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige tekortkoming in 
de nakoming van de overeenkomst dan wel op enige andere wettelijke 
grond.

12.2 Onverminderd het voorgaande kan PFERD uitsluitend gehouden worden 
tot vergoeding van schade die het directe en rechtstreekse gevolg is van 
de door PFERD geleverde prestatie. Opzichtschade en gevolgschade, 
waaronder in ieder geval stagnatieschade, productieverlies, gederfde 
winst, transportkosten, reis- en verblijfkosten begrepen, komen nimmer 
voor vergoeding in aanmerking.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart PFERD en stelt haar schadeloos 
voor alle vorderingen en aanspraken van derden ter zake 
productaansprakelijkheid en door opdrachtgever ingeschakelde 
hulppersonen in de ruimste zin. Eventuele door PFERD te maken kosten 
voor verweer in dergelijke kwesties dienen door opdrachtgever te 
worden vergoed.

Artikel 13 Overmacht
13.1 PFERD heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te 

schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele 
verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.

13.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat 
leveranciers, onderaannemers van PFERD of door PFERD ingeschakelde 
transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het 
weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren 
gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of 
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

13.3 PFERD is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke 
onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. 
Opdrachtgever en PFERD kunnen de overeenkomst na afloop van deze 
termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat 
deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

13.4 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk 
is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen 
dat nog niet is nagekomen.

13.5 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de 
opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te 
lijden schade.

Artikel 14 Opeisbaarheid van de vordering en beëindiging van de 
overeenkomst
14.1 De vorderingen van PFERD op opdrachtgever zijn, ongeacht of PFERD de 

prestatie volledig heeft uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar indien:
 - een betalingstermijn is overschreden;
 - het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is 
aangevraagd;

 - beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 - opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliqui deerd;
 - opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toege-
laten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of 
is overleden;

14.2 PFERD heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
te ontbinden, indien zich een van de in lid 1 genoemde situaties 
voordoet of wanneer zich omstandigheden voordoen met betrekking tot 
personen en/of materiaal, waarvan PFERD zich bij de uitvoering van de 
overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard 
zijn dat de uitvoering van overeenkomst onmogelijk dan wel dermate 
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nalevering van de 
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

14.3 Indien opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er 
sprake is van een tekortkoming in de nakoming van PFERD en PFERD 
met deze beëindiging instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds 
goedvinden beëindigd. Opdrachtgever is in dat geval gehouden om aan 
PFERD een vergoeding te betalen voor de door PFERD gemaakte kosten 
en voor de door haar geleden verliezen, gederfde winst en overige 
vermogensschade.

Artikel 15 Overige bepalingen 
15.1 Indien een of meer bepalingen van de gesloten overeenkomst of van 

deze algemene voorwaarden worden vernietigd, dan blijven de overige 
bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden 
onverminderd van kracht. Partijen zullen in die situatie bij elkaar te rade 
gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven 
aan de strekking van de desbetreffende bepaling. 

15.2 PFERD is gerechtigd om deze voorwaarden op ieder gewenst moment 
eenzijdig te wijzigen. De nieuwe voorwaarden zijn tussen partijen 
van kracht 30 dagen nadat deze door PFERD aan opdrachtgever zijn 
toegezonden. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de nieuwe 
voorwaarden dient zij dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan 
PFERD kenbaar te maken. In die situatie wordt de overeenkomst, geheel 
ter keuze van PFERD, ofwel voortgezet onder de oude voorwaarden 
ofwel beëindigd. Bij een eventuele beëindiging van de overeenkomst op 
grond van deze bepaling is PFERD niet gehouden tot enige vergoeding 
van schade.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met PFERD is bij 

uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag 
(C.I.S.G) alsmede andere internationale regelingen waarvan uitsluiting 
mogelijk is, zijn niet van toepassing op deze overeenkomst.

16.2 Alle eventuele geschillen tussen PFERD en opdrachtgever zullen bij 
uitsluiting worden beslecht door de Nederlandse burgerlijke rechter die 
bevoegd is in het arrondissement waarbinnen PFERD gevestigd is. PFERD 
is gerechtigd om af te wijken van deze bevoegdheidsregel. 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden  
PFERD-Rüggeberg B.V.


