
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Flexcom B.V.  

Gevestigd te 2741 PG Waddinxveen, Coenecoop 12. 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda.  

 

Artikel 1.  Toepasselijkheid van de voorwaarden.  

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door en op alle overeenkomsten van 

koop en verkoop of tot uitvoering van werk gesloten met Flexcom B.V.  

De order of opdracht van de opdrachtgever/koper geldt bij het ontbreken aanvaarding van de Algemene verkoop- 

en leveringsvoorwaarden van Flexcom.  

2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever/koper gelden slechts indien 

en voor zover Flexcom uitdrukkelijk met de toepassing daarvan akkoord is gegaan.  

 

Artikel 2.  Aanbiedingen, overeenkomsten.  

1.  Alle aanbiedingen van Flexcom en de daarin vermelde prijzen en condities zij vrijblijvend.  

2.  De aanbiedingen hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij anders werd overeengekomen.  

3.  Orders en wijzigingen daarvan zijn voor Flexcom eerst bindend, indien en voor zover deze schriftelijk zijn 

bevestigd, dan wel nadat Flexcom tot uitvoering van een hem verleende opdracht is overgegaan.  

4.  Flexcom is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst te onderzoeken of de opdrachtgeven/kopen 

voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming daarvan en, alvorens uitvoering van die overeenkomst 

ter hand te nemen, van de opdrachtgever/koper zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de 

overige verplichtingen zal worden voldaan.  

5.  Flexcom heeft altijd het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet 

aansprakelijk voor schade, die direct of indirect uit deze weigering zou kunnen ontstaan.  

 

Artikel 3.  Prijzen. 

1.  De opgegeven prijzen voor leveringen zijn af magazijn van Flexcom, d.w.z. exclusief verzend-transportkosten, 

tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.  

2.  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.  

3.  Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, zoals die ten tijden van het tot stand komen van 

de overeenkomst gelden. Flexcom behoud zich het recht voor om aan de koper een evenredige prijsverhoging in 

rekening te brengen in geval van prijsverhogingen door leveranciers en bij wijziging van andere prijsbepalende 

factoren. Bij prijswijzigingen binnen drie maanden het tot stand komen van de overeenkomst  heeft koper het 

recht de overeenkomst te ontbinden.  

 

Artikel 4.  Montage.  

Montage- of installatiewerkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever/koper, tenzij een en ander in de 

overeenkomst anders is geregeld.  

 

Artikel 5.  Levertijd, leveringen.  

1.  De levertijd gaat in per de datum van dagtekening van de schriftelijke bevestiging van de opdracht, dan wel op 

het moment dat met de uitvoering van op een opdracht is begonnen.  

2.  De door Flexcom in de opdrachtbevestiging opgegeven levertijden zullen nummer gelden als fatale termijn, 

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

Bij overschrijding van de levertijd is Flexcom pas in verzuim na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en nadat 

nakoming binnen een redelijk termijn uitblijft.  



3.  Leveringen geschieden af magazijn van Flexcom, tenzij anders overeengekomen. Te leveren goederen reizen 

in beginsel voor rekening en risico van de opdrachtgever/koper.  

 

Artikel 6.  Reclames.  

1.  Gebreken, tekorten of beschadigingen van het geleverde, die bij aflevering worden geconstateerd, dienen op 

verzoek van de opdrachtgever/koper op de aflevering bon, de factuur en/of de vervoerdocumenten vermeld te 

worden.  

In ieder geval zal de opdrachtgever/koper een gebrek binnen 8 dagen na ontvangst der goederen aan Flexcom 

moeten melden. Bij het achterwege blijven hiervan wordt Flexcom geacht in overeenstemming met zijn 

verplichtingen te hebben geleverd.  

2.  Reclames geven de opdrachtgever/koper nimmer het recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen of 

betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen, dan wel het bedrag van de schadeclaim te verrekenen 

met de aan Flexcom verschuldigde sommen.  

3.  Flexcom dient terstond na melding van een gebrek in de gelegenheid te worden gesteld om ingediende 

reclames te controleren. Indien de klacht naar zijn oordeel gegrond is, dient Flexcom in de gelegenheid te worden 

gesteld om de geconstateerde fouten en/of gebreken binnen een redelijk termijn te repareren, hetzij om hetgeen 

ondeugdelijk werd geleverd te vervangen.  

 

Artikel 7.  Betalingen.  

1.  Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij op schrift anders werd 
overeengekomen. 
2.  De opdrachtgever/koper is niet gerechtig enige aftrek, verrekening, compensatie of schuldvergelijking toe te 
passen.  
3.  Indien betaling niet binnen genoemde termijn is geschied, is de opdrachtgever/koper over het openstaande 
factuurbedrag ingaande op de vervaldatum een rente verschuldigd van 1 ¼ % per maand zonder dat enige 
sommatie of ingebrekestelling zal zijn verreist.  
4.  Flexcom is voorts gerechtigd om naast de hoofdsom en rente van de opdrachtgever/koper alle kosten, zowel 
de gerechtelijke als de buitengerechtelijke te vorderen, welke veroorzaakt zijn door niet-betaling. De 
buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom.  
5.  Door de opdrachtgever/koper verrichte betalingen strekken steeds primair ter afdoening van alle verschuldigde 
(invorderings-) kosten en rente en vervolgens van de opeisbare facturen, die het langs openstaan.  

 

Artikel 8.  Eigendomsvoorbehoud.  

1.  Geleverde goederen, die zich nog onder de opdrachtgever/koper bevinden, blijven eigendom van Flexcom 
zolang de opdrachtgever/koper niet het volledige bedrag van de koopsom daarvan met bijkomende kosten en 
renten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld.  
het eigendom en het risico van de goederen gaan als dan eerst op de koper over, nadat alle aan Flexcom 
verschuldigde bedragen met betrekking tot de die goederen betreffende koopovereenkomst zijn betaald.  
2.  Flexcom is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen bij de opdrachtgever/koper of diens houders 
weg te (doen) halen, indien deze verplichtingen niet nakomt.  

 

Artikel 9.  Garantie  

1.  Flexcom staat in voor de deugdelijkheid en de goede werking van de aan de opdrachtgever/koper geleverde 
apparatuur voor een periode van zes maanden vanaf de dag van levering, tenzij anders werd overeengekomen.  
2.  Geen garantie wordt door Flexcom gegeven in het geval aan koper geleverde apparatuur worden gewijzigd 
en/of gecombineerd met niet door Flexcom geleverde zaken.  
3. Deze garantie beperkt zicht uitdrukkelijk tot het repareren en/of vervangen van het geen ondeugdelijk is, met 
uitzondering van enkele onderdelen, die door de toeleverancier van Flexcom garantie worden uitgesloten.  

 

 



Artikel 10. Aansprakelijkheid.  

1.  Behoudens het elders in deze voorwaarden gegarandeerde aanvaardt Flexcom nimmer aansprakelijkheid voor 
enige directe schade en zal Flexcom nimmer gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding, behalve indien en 
voor zover de gelegen schade door opzet of grove schuld Flexcom of zijn leidinggevende werknemers werd 
toegebracht. 
2.  In geval van productaansprakelijkheid omschreven in artikel 6.185 – 6.193 NBW en in geval de 
opdrachtgever/koper of één of meer natuurlijk personen in zijn dienst lichamelijk letsel ondervindt (ondervinden) 
ten gevolge van een gebrek aan het geleverde dan wel de verrichte diensten, waardoor schat optreedt als 
omschreven in de artikelen 6.106 – 6.109 NBW, aanvaardt Flexcom de aansprakelijkheid, die voortvloeit uit de 
wet, voor zover deze aansprakelijkheid door een verzekering is gedekt.  
3.  Flexcom zal onder enkele voorwaarde verantwoordelijk zijn voor bedrijfs- of gevolgschade gegrond op 
renteverlies, verlies aan goodwill of wederverkoperswinst, werkonderbreking of vertraging, productverlies, 
aantasting van andere goederen of anderszins.  
4.  Indien Flexcom verplichte zal zijn tot betaling van een vergoeding voor schade, die de opdrachtgever/kop of 
derden door zijn toedoen heeft/hebben geleden, dan zal deze vergoeding nummer hoger zijn dan de prijs, 
waarvoor Flexcom de goederen heeft geleverd, dan wel de opdracht heeft uitgevoerd.  

 

Artikel 11.  Overmacht.  

1.  Indien Flexcom ten gevolge van een maatregel, omstandigheid of gebeurtenis waarvan de gevolgen aan 
Flexcom redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Flexcom 
gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever/koper 
geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel Flexcom na overleg met de opdrachtgever/koper de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder dat Flexcom tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.  
2.  Onder maatregelen, omstandigheden of gebeurtenissen, waarvan de gevolgen aan Flexcom redelijkerwijs niet 
kunnen worden toegerekend, en ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst door Flexcom 
redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd, worden onder meer verstaan: beperkende overheidsmaatregelen 
van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlogstoestand, staking, oproer, blokkade, 
bedrijfsbezetting, inbeslagneming, brand, storm, waterschade, overstroming, natuurrampen en voorts ieder 
omstandigheid, die Flexcom redelijkerwijs niet heet kunnen voorkomen en waarop Flexcom geen invloed heeft.  

 

Artikel 12.  Geschillen, geldend recht.  

1.  Alle geschillen voortvloeiende uit of naar aanleiding van een met Flexcom gesloten overeenkomst zullen 
worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, dan wel aan de volgens regels van het 
Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering in Nederland bevoegde rechter. 
2.  Deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop die van toepassing zijn, worden beheerst door 
Nederlands recht.  

 

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda  

 

 

 

Soest, 4 maart 1994. Mr. E.A. Bánki  

 

 

 


