
  
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ROMBOUTS KUNSTSTOF TECHNIEK B.V. 

 

Art. 1: toepasselijkheid. 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en 
overeenkomsten tot uitvoering van werk, van koop en verkoop en het 
verrichten van diensten door Rombouts uitgebracht aan/gesloten met haar 
afnemers. 
 
2. Algemene voorwaarden van afnemers gelden niet, tenzij deze schriftelijk door 
Rombouts zijn aanvaard. 
 
Art. 2: aanbiedingen, adviezen, ontwerpen. 
1. Aanbiedingen van Rombouts zijn vrijblijvend, en gebaseerd op door of 
namens de afnemer bij de aanvraag gevoegde gegevens en tekeningen, van de 
juistheid waarvan Rombouts mag uitgaan. 
 
2. Rombouts aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor het 
door of namens de afnemer aangeleverde ontwerp, noch voor door Rombouts 
naar aanleiding van dat ontwerp gegeven adviezen. 
 
3. Voor de geschiktheid van door de afnemer voorgeschreven materialen is de 
afnemer zelf verantwoordelijk, evenmin aanvaardt Rombouts 
verantwoordelijkheid voor onderdelen door de afnemer ter uitvoering van de 
opdracht ter beschikking gesteld. 
 
4. De inhoud van folders, mailings en andere reclameuitingen binden Rombouts 
niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. 
 
5. Rombouts is gerechtigd om, indien de opdracht niet wordt gegeven, de 
kosten welke Rombouts heeft moeten maken om haar aanbieding, advies en/of 
ontwerp te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan de afnemer. 
 
Art. 3: de overeenkomsten. 
1. Overeenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door 
Rombouts, dan wel wanneer Rombouts uitvoering geeft aan de opdracht. 
 
2. Overeenkomsten met personeelsleden van Rombouts binden haar niet, voor 
zover deze niet door Rombouts schriftelijk worden bevestigd, dan wel wanneer 
Rombouts uitvoering geeft aan de opdracht. 
 
Art. 4: industriële en intellectuele eigendom. 
1. Rombouts behoudt alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, 
alsmede auteursrechten, op de door haar vervaardigde/verstrekte schetsen, 
tekeningen, schema's, monsters en modellen, welke zonder haar schriftelijke 
toestemming geheel noch gedeeltelijk mogen worden gekopieerd, 
gereproduceerd, aan derden getoond of ter hand gesteld, ongeacht het doel 
daarvan. 
De afnemer is verplicht deze zaken op eerste verzoek van Rombouts te 
retourneren. 
 
Art. 5: prijzen. 
1. De opgegeven prijzen gelden, tenzij anders is vermeld: 
a. excl. B.T.W.; 
b. franco geleverd op het afleveringsadres indien tevens de 

montage van de zaken is overeengekomen, of  
c. af bedrijfsterrein Rombouts, waaronder wordt verstaan levering 

gereed ter inlading op een door Rombouts aan te wijzen plaats 
op haar bedrijfsterrein. 

 
2. Wijzigingen in de rechten en belastingen en accijnzen worden zowel in de 
vast als in de niet vast overeengekomen prijs doorberekend aan de afnemer. 
 
3. Naast de sub 2 genoemde wijzigingen mogen tevens wijzigingen in fabrieks- 
en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet vast overeengekomen 
prijs worden doorbereken. 
De afnemer heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de 
overeenkomst te ontbinden in geval de verhoging van de bedongen prijs door 
Rombouts plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. 
De annulering dient binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden. In 
dat geval heeft Rombouts recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn 
vastgesteld op 1 % van de overeengekomen koopprijs. 
 
4. Stortingsrechten en dergelijke van de eventueel af te voeren produkten, 
zaken, afval en/of gronden zijn niet inbegrepen in de door Rombouts verstrekte 
prijsopgave. 
Alle kosten en risico's met betrekking tot het afvoeren van produkten, zaken, 
afval en gronden zijn volledig voor de afnemer en zullen indien de kosten 
hiervan door Rombouts zijn voorgeschoten en/of gemaakt, volledig door de 
afnemer aan Rombouts worden voldaan. 
 
Art. 6: transport. 
1. Alle zaken die franco worden geleverd, reizen vanaf het ogenblik van 
verzending voor risico van Rombouts behoudens indien schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
Zaken die anders dan franco worden geleverd reizen geheel voor rekening en 
risico van de afnemer. 
 
2. Mocht een beroep op het gestelde in het vorige lid niet opgaan dan is 
Rombouts nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat 
zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport 
van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van 
Rombouts haar vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan 
de afnemer cederen. 
 
Art. 7: installatie en montage. 
1. Indien Rombouts heeft aangeboden de zaken te leveren en te installeren 
en/of te monteren dan zullen de kosten van installatie en montage afzonderlijk 
in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven, indien niet 
uitdrukkelijk blijkt uit de prijsopgave dat deze kosten begrepen waren in de 
totaalprijs. 
 
2. Indien Rombouts zonder daartoe uitdrukkelijk opdracht te hebben gekregen 
van de afnemer, behulpzaam is bij installatie en/of montage geschiedt zulks 
onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de afnemer. 
 
3. De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat: 
a. de monteurs van Rombouts, zodra zij op de plaats van opstelling 

aankomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen, en voorts 
te allen tijde in de gelegenheid zijn hun werkzaamheden te 
verrichten gedurende de normale werkuren, en bovendien buiten 
de normale werkuren indien Rombouts het noodzakelijk acht het 
tijdstip van het begin en/of einde der werkzaamheden buiten de 
normale werkuren te stellen en zij zulks tijdig aan de afnemer 
heeft medegedeeld. 

b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor 
transport; 

c. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage; 
d. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, 

gereedschap en andere zaken aanwezig zijn; 
e. Rombouts de normale gereedschappen die zij in haar bedrijf 

pleegt te gebruiken ter plaatse kan gebruiken; 
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulp- en 

bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos ter plaatse ter beschikking 
staan; 

g. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen 
zijn genomen en worden gehandhaafd; 

h. bij aanvang van – en tijdens de montage de gezonden zaken op 
de juiste plaats aanwezig zijn. 

 
Art. 8: beproevingen. 
1. Indien een overname-beproeving wordt gehouden, zal de afnemer Rombouts 
in de gelegenheid stellen om na de bedrijfsvaardige opstelling ter plaatse, 
voorproeven te nemen, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te 
brengen welke zij nodig acht. De overname-beproeving wordt zo kort mogelijk 
na de voorproeven gehouden. 
 
Art. 9: levertijd en leverplaats. 
1. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer 
over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de 
uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Rombouts 
en deze de eventueel overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen. 
 
2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Rombouts kan blijven 
presteren als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen 
haar tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan in principe 
slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk 
overeengekomen. 

Rombouts is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van 
schade wegens niet-tijdige levering indien de afnemer haar schriftelijk in 
gebreke heeft gesteld, waarbij de afnemer Rombouts een termijn moet gunnen 
van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn om 
alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 
 
3. Indien de afnemer zaken die Rombouts van de afnemer na het verstrijken 
van de leveringstermijn onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter 
beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft 
Rombouts het recht om een maand na de ter beschikking stelling van de zaken 
deze na ingebrekestelling voor en namens de afnemer te (doen) verkopen onder 
de verplichting de opbrengst aan de afnemer uit te keren, onder aftrek van de 
aan Rombouts toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen. 
 
Art. 10: onuitvoerbaarheid van de opdracht. 
1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Rombouts niet 
kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Rombouts bij het 
totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Rombouts het 
recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd 
dat uitvoering mogelijk blijft. 
 
2. Daarnaast heeft Rombouts het recht de nakoming van haar verplichtingen op 
te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in de 
omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 
redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, 
tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. 
 
3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten 
de invloedssfeer van Rombouts liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen 
door de leverancier(s) van Rombouts aan hun verplichtingen, brand, stakingen 
of werkonderbreking of het verloren gaan van de te verwerken materialen en 
import- of handelsverboden. 
 
4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend 
onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden voortduurt, in 
welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden, zonder dat een 
der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te 
lijden schade. 
 
5. Als Rombouts haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd 
tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het 
reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 
 
Art. 11: wijziging van het aangenomen werk.  
1. Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door een bijzondere opdracht 
van de afnemer, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt 
doordat de verstrekte gegevens niet in overeenstemming zijn met de werkelijke 
uitvoering van het werk, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt 
afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwt te 
worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als 
minderwerk. 
 
2. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die 
gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. 
Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de 
overeenkomst geldende prijsbepalende facturen, met dien verstande dat 
Rombouts steeds gerechtigd blijft tot de bruto-marge welke zij zou realiseren bij 
volledige uitvoering van de opdracht. 
Onder de bruto-marge wordt verstaan de omzet minus de bespaarde aan deze 
omzet gerelateerde directe bedrijfskosten. 
 
Art. 12: oplevering. 
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 
a. wanneer Rombouts hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de 

afnemer kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en 
deze het werk heeft goedgekeurd; 

b. 8 dagen nadat Rombouts schriftelijk aan de afnemer heeft 
medegedeeld dat het werk voltooid is en de afnemer heeft 
nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen; 

c. bij ingebruikneming van het werk door de afnemer, met dien 
verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van 
het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd; 
 

2. Afnemer dient bij het gereed komen van de werkzaamheden aanwezig te zijn 
en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld. 
 
3. Reclames na oplevering betreffende de uitvoering van het werk of de duur 
daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij de afnemer aantoont dat 
hij het gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de 
werkzaamheden waren voltooid. 
In dat geval dient de afnemer binnen 5 werkdagen na ontdekking van het 
gebrek schriftelijk bij Rombouts te reclameren en deze de gelegenheid te bieden 
een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de 
garantietermijn.  
De afnemer dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het 
gebrek heeft geconstateerd. 
 
Art. 13: reclames en klachten. 
1. De afnemer is gehouden bij levering van zaken bij in ontvangstname en voor 
het aftekenen van de afleveringsbon de te leveren zaken te controleren/keuren. 
 
2. Klachten terzake van afgeleverde aantallen dan wel beschadigingen, voor 
zover niet zichtbaar bij de aflevering, dienen binnen 2 werkdagen na aflevering 
schriftelijk bij Rombouts te worden ingediend, bij gebreke waarvan de afnemer 
alle rechten en bevoegdheden verliest terzake van de vermeende gebrekkigheid 
van de geleverde zaken en/of de onjuiste aantallen. 
 
3. Klachten anders dan in de vorige leden bedoeld, waaronder begrepen 
afwijkingen aan het geleverde, dienen binnen 5 werkdagen na constatering 
schriftelijk bij Rombouts te worden ingediend. De afnemer is gehouden 
Rombouts alle medewerking te verlenen die nodig is om het gebrek of de 
afwijking te verifiëren en zo nodig te herstellen, een en ander op straffe van 
verval van alle rechten van de afnemer, waaronder de garantie. 
 
4. Indien de reclamatie of klacht door Rombouts terecht wordt geoordeeld, zal 
Rombouts naar haar keuze: 
a. vervangende zaken of onderdelen daarvan op de kortst 

mogelijke termijn zonder nadere kosten ter beschikking stellen 
dan wel de geconstateerde gebreken/afwijkingen herstellen; 

b. de koopprijs voor de betreffende zaken restitueren; 
c. een korting op de overeengekomen prijs verlenen; 
 
De afnemer is in de gevallen a + b gehouden de gebrekkige of afwijkende zaken 
of onderdelen daarvan, aan Rombouts te retourneren. 
 
5. Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen 5 werkdagen na 
factuurdatum schriftelijk bij Rombouts te worden ingediend. 
 
Art. 14: aansprakelijkheid. 
1. Rombouts is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de afnemer die 
het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een haar toe te rekenen 
tekortkomen, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking 
komt die schade waartegen Rombouts verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, 
gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. 
 
2. In geen geval zal Rombouts aansprakelijk zijn c.q. komen voor vergoeding in 
aanmerking bedrijfsschade, waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten 
en (andere) gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan. 
De aansprakelijk van Rombouts zal voorts te allen tijde zijn beperkt tot het 
factuurbedrag /gedeelte van het factuurbedrag dat betrekking heeft op de 
desbetreffende opdracht waaruit de schade is voortgevloeid. 
 
3. De afnemer is gehouden Rombouts te vrijwaren tegen alle aanspraken van 
derden, strekkende tot vergoeding van schade welke direct of indirect wordt 
veroorzaakt door (het gebruik van) de geleverde zaken, diensten en ontwerpen. 
 
Art. 15: betaling. 
1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de 
factuur, na welke termijn de afnemer in gebreke is zonder dat daartoe een 
nadere ingebrekestelling is vereist. 
 
2. Vanaf het verstrijken van een betalingstermijn van de factuur is de afnemer 
een contractuele rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte 
van een maand als een gehele maand wordt gezien. 
 

3. Indien de afnemer met een aan Rombouts verschuldigde betaling in gebreke 
is, zijn alle andere vorderingen die Rombouts op de afnemer heeft onmiddellijk 
opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. 
 
4. Rombouts is gerechtigd om, indien de afnemer in gebreke is met de 
nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden/leveringen op te 
schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. 
 
5. Het recht van de afnemer om eventuele vorderingen met vorderingen van 
Rombouts te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
6. Rombouts is gerechtigd naast de factuurbedragen en contractuele rente te 
vorderen de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten door de niet (tijdige) 
betaling veroorzaakt. Deze kosten zijn steeds verschuldigd wanneer Rombouts 
voor de invordering zich van de hulp van een derde heeft verzekerd, welke 
kosten worden berekend conform de aanbevelingen van het rapport Voorwerk 
II. 
 
7. Betalingen door de afnemer gedaan, zullen in de eerste plaats in mindering 
strekken op de kosten, vervolgens op de rente en tenslotte op de hoofdsom. 
 
Art. 16: eigendomsvoorbehoud en pandrecht. 
1. Tot aan de algehele voldoening van al door de afnemer aan Rombouts 
verschuldigde betalingen behoudt Rombouts de eigendom van alle door haar 
aan de afnemer geleverde zaken en is Rombouts gerechtigd deze zaken, 
ongeacht de plaats waar deze zich bevinden, te allen tijde, zonder dat daartoe 
enige ingebrekestelling is vereist, terug in haar bezit te nemen. De afnemer 
machtigt Rombouts onherroepelijk de plaats te betreden waar deze zaken zich 
bevinden. 
 
2. Zolang de afnemer bovenstaande betalingsverplichtingen jegens Rombouts 
niet integraal is nagekomen, is de afnemer niet gerechtigd op de door Rombouts 
geleverde, nog niet betaalde, zaken een hypotheek of pandrecht (al dan niet 
bezitloos) of een andere zekerheid te vestigen en verbindt de afnemer zich 
tegenover derden die op deze zaken een dergelijk recht willen vestigen te zullen 
verklaren dat hij niet tot het vestigen van een dergelijk recht bevoegd is. 
 
Art. 17: opschorting/zekerheid/ontbinding. 
1. De verplichtingen van Rombouts worden opgeschort in geval de afnemer zijn 
verplichtingen niet nakomt c.q. tekortschiet in zijn verplichtingen jegens 
Rombouts. 
 
2. Rombouts is bevoegd in geval de afnemer tekort schiet in zijn verplichtingen, 
van de afnemer zekerheidstelling te verzoeken, alvorens Rombouts tot verdere 
uitvoering van de overeenkomst overgaat. 
 
3. Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door 
een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. 
Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Rombouts richt, 
zal hij te allen tijde eerst Rombouts schriftelijk in gebreke stellen en deze een 
redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel 
tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de afnemer nauwkeurig 
schriftelijk dient te melden. 
 
4. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim 
was met de nakoming van zijn verplichtingen. 
 
5. Indien Rombouts instemt met de ontbinding, zonder dat er sprake is van 
verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle 
vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter 
vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Onder gederfde winst wordt 
verstaan het bedrag van de opdracht verminderd met de bespaarde aan de 
opdracht gerelateerde directe bedrijfskosten. 
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op 
ongedaanmaking van reeds door Rombouts verrichte prestaties, en heeft 
Rombouts onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte 
prestaties. 
 
Art. 18: garantie.  
1. Rombouts garandeert tot 6 maanden na oplevering de deugdelijkheid van de 
door haar geleverde zaken. 
Indien de opdracht bestaat uit het installeren/monteren of anderszins bewerken 
van door de afnemer geleverde zaken, staat Rombouts tot 6 maanden na 
levering in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde installatie, montage of 
bewerking. 
 
2. Rombouts zal wanneer het beroep op garantie gegrond is bevonden naar 
haar keuze de levering, installatie, montage of bewerking opnieuw uitvoeren, 
dan wel de afnemer crediteren voor een evenredig deel voor de factuur. 
 
3. De afnemer dient Rombouts te allen tijde de gelegenheid te bieden de 
garantiewerkzaamheden uit te voeren. 
 
4. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of 
onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of welke zich voordoen na wijziging of 
reparatie door of namens de afnemer zelf of door derden aangebracht, blijven 
buiten de garantie. 
 
5. De garantie geldt slechts indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens 
Rombouts (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. 
 
Art. 19: verbod overdracht. 
1. Het is de afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 
Rombouts rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, 
aan derden over te dragen. 
 
Art. 20: geschillen/toepasselijk recht. 
1. Op alle tussen de afnemer en Rombouts gesloten overeenkomsten en de 
daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van 
toepassing. 
 
2. Geschillen die, naar aanleiding van een aanbieding of een overeenkomst 
waarop deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan van toepassing 
zijn, mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de 
Rechtbank Breda, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen 
verzetten. 
 
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de 
Griffie van de Rechtbank Middelburg onder depotnr. 931732 
 
 
Rombouts Kunststof Techniek B.V. 
 
 
 
 


