
Algemene Voorwaarden van FURAL Systeme in Metall GmbH 
 

 

I. Toepassingsgebied 

 

1.) Voor al onze leveringen en prestaties (leveringen en prestaties van FURAL Systeme in Metall GmbH, A-4810 

Gmunden, Oostenrijk) zijn uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkende 

inkoopvoorwaarden van de besteller die niet uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, zijn niet bindend, ook indien die 

niet uitdrukkelijk door ons worden afgewezen, of indien wij de levering of prestatie aan de besteller zonder 

voorbehoud uitvoeren terwijl zulke afwijkende voorwaarden ons bekend zijn. 
 

2.) De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke transacties met de besteller, zonder 

dat een speciale verwijzing daarnaar noodzakelijk is, tenzij uitdrukkelijk op de toepasselijkheid van nieuwe Algemene 

Voorwaarden wordt gewezen. 

 

3.) Teneinde rechtsgeldig te zijn dienen alle regelingen, latere wijzigingen, aanvullingen, nevenafspraken enzovoort op 

schrift worden gesteld, en dienen derhalve ook te zijn voorzien van een originele handtekening of een veilige 

elektronische handtekening. 

 

4.) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ten aanzien van ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en 
publiekrechtelijke fonds (“öffentlich-rechtliche Sondervermögen”). Ze zijn niet van toepassing jegens de consument. 

 

II. Offerte en sluiting van de overeenkomst; technische documentatie 

 

1.) Onze offertes zijn vrijblijvend en principieel niet bindend. Al onze offertes worden principieel gemaakt zonder dat wij 

technische uitwerkingen, met name  ontwerpdocumenten, detailtekeningen, materiaalberekeningen, documentatie, 

testrapporten enzovoort ter beschikking stellen. 

 

2.) De overeenkomst komt pas tot stand met de verzending van onze schriftelijke opdrachtbrief. 
 

3.) Van alle door ons vervaardigde documentatie alsmede de ter beschikking gestelde know-how behouden wij ons het 

eigendomsrecht en het auteursrecht voor. Zonder onze toestemming mag de besteller deze niet gebruiken, kopiëren, 

vermenigvuldigen of aan derden overhandigen of bekendmaken. Wanneer wij dat wensen en ingeval ons de opdracht 

niet wordt gegund, dienen zij onverwijld aan ons te worden teruggezonden. 

 

4.) Voor zover wij voor de aanduiding van de bestelling of van het bestelde voorwerp van koop gebruik maken van 

tekens of nummers, kunnen uit dat enkele feit geen rechten worden afgeleid. 

 

5.) De planning wordt niet door ons uitgevoerd, wij verzorgen niet de technische details zoals overeenstemming met 
aansluitingen, met door andere vakbedrijven vooraf uitgevoerde werkzaamheden enzovoort. Het behoort altijd tot de 

taken van de besteller de order wat dat betreft dienovereenkomstig te preciseren en op afdoende wijze technisch 

duidelijk te presenteren. 

 

6.) Hoewel offertes met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons worden opgesteld, kunnen daaraan geen garanties 

voor juistheid worden ontleend. Indien er na plaatsing van een bestelling een kostenverhoging van meer dan 15% 

optreedt, wordt de opdrachtgever daar door ons onmiddellijk van op de hoogte gesteld. Bij onvermijdelijke 

kostenoverschrijdingen van minder dan 15% is een afzonderlijke kennisgeving en akkoordverklaring niet vereist en 

kunnen deze kosten zonder meer in rekening worden gebracht. Voor het opmaken van offertes kunnen kosten in 
rekening worden gebracht. 

 

III. Omvang van de te leveren prestaties 

 

1.) Voor de omvang van de door ons te leveren prestaties is onze schriftelijke orderbevestiging bepalend. 

 

2.) Wijzigingen en verbeteringen met betrekking tot de constructie, de te gebruiken materialen en de uitvoering in 

overeenstemming met de voortschrijdende techniek blijven ons voorbehouden, voor zover dit het voorwerp van de 

levering daardoor niet wezenlijk respectievelijk niet nadelig verandert en de aanvaarding van de wijziging in 

redelijkheid van de besteller mag worden verlangd. 
 

IV. Leveringstermijn 

 

1.) Van een vaste termijn voor nakoming is alleen dan sprake, wanneer dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Een 

overeengekomen termijn voor de levering begint, nadat de besteller zijn volledige en definitieve technische 

goedkeuring voor de levering heeft verleend, te lopen op de dag van terugzending van de ongewijzigde 

orderbevestiging door de besteller. De leveringstermijn is nagekomen, indien het voorwerp van levering voor afloop 

van de termijn de fabriek in Gmunden heeft verlaten dan wel is meegedeeld dat het voor verzending gereed staat. 

 
2.) Wij zijn gerechtigd binnen de aangegeven leveringstermijn deelleveringen te verrichten, voor zover daaruit geen 

nadelen voortspruiten voor het gebruik. 

 

3.) Indien door ons leveringstermijnen zijn aangegeven en die tot grondslag voor de verlening van de order zijn 

gemaakt, worden deze termijnen, indien wij verhinderd zijn deze na te komen op grond van onvoorziene, van de wil 

van de partijen onafhankelijke gebeurtenissen, die wij ook met de naar de omstandigheden van het specifieke geval 

redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid niet konden verhinderen (bijvoorbeeld: oorlog, overmacht en 

arbeidsgeschillen, met name stakingen en blokkades), verlengd met de duur van de verhindering. Dit geldt eveneens 

indien deze omstandigheden zich bij toeleveranciers en onderaannemers voordoen. 

 
4.) Indien de besteller ons na het opeisbaar worden van de vordering een redelijke termijn van minstens 1 maand geeft 

om voor nakoming te zorgen en deze termijn wordt niet in acht genomen, is de besteller op grond van de algemene 

regelgeving gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

 

5.) Indien de besteller met de aanvaarding in verzuim raakt, zijn wij gerechtigd hem, te beginnen 1 week na 

kennisgeving dat de levering klaar is om te worden verzonden, de door de opslag ontstane kosten, maar bij opslag in 



de fabriek van de verkoper minstens 2% van het factuurbedrag voor elke week in rekening te stellen. Bovendien 

kunnen wij gebruik maken van onze wettelijke rechten. Bij indiening van een vordering tot schadevergoeding zijn wij 

gerechtigd, naar vrije keus, hetzij vergoeding van de daadwerkelijk ontstane schade te eisen, hetzij een forfaitaire 

schadevergoeding ten bedrage van 15% van de netto verkoopprijs te vorderen, tenzij de besteller het bewijs levert 

dat een geringere schade is ontstaan. Alternatief hebben wij ook het recht om, nadat een termijn voor nalevering 

vruchteloos is gebleken, anderszins over de te leveren waar te beschikken en voor nalevering aan de besteller binnen 

een redelijke termijn te zorgen. 

 

V. Risico-overgang 
 

1.) Het risico gaat met verzending af fabriek of magazijn over op de besteller, ook in het geval dat vrachtvrije levering is 

overeengekomen. Indien de verzending vertraging oploopt als gevolg van omstandigheden die binnen de 

verantwoordelijkheid van de besteller vallen, gaat het risico op dag dat de goederen verzendklaar zijn over op de 

besteller. 

 

2.) Schade door breuk, transport en vuur wordt verzekerd op last en voor rekening van de besteller. 

 

VI. Prijzen en betalingsvoorwaarden 

 
1.) De in de orderbevestiging aangegeven prijs is bindend. Verpakking, porto, bevrachting, vrachtkosten en verdere 

nevenkosten zijn, tenzij zulks speciaal mocht zijn overeengekomen, daarin niet inbegrepen en komen voor rekening 

van de besteller. Bovendien worden overeengekomen nevenprestaties extra in rekening gebracht. De prijzen worden 

telkens vermeerderd met de geldende wettelijke BTW, die in de factuur apart wordt opgevoerd. 

 

2.) Indien de loonkosten op grond van een in de betreffende branche toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of op 

grond van overeenkomsten binnen het bedrijf, dan wel andere kosten die noodzakelijk zijn voor de levering van de 

prestatie, zoals kosten voor materialen, energie, transport, werkzaamheden door derden, financiering enzovoort zich 

wijzigen, dan hebben wij het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 
 

3.) Tenzij anders overeengekomen dient na overdracht van het voorwerp van deze koopovereenkomst en overhandiging 

dan wel toezending van de factuur de betaling te worden verricht binnen 14 dagen netto zonder korting. 

 

4.) Bij de volgens artikel IV nr. 2 toegelaten deelleveringen hebben wij het recht deelrekeningen te sturen. 

 

5.) In geval van schuldenaarsverzuim wordt rente in rekening gebracht met een hoogte van 8% boven de 

basisrentevoet, te berekenen vanaf het moment van opeisbaarheid, waarbij wij ons uitdrukkelijk het recht 

voorbehouden verdere schadevergoedingsvorderingen in te stellen. 

 
6.) In geval van verzuim verplicht de besteller zich, zelfs indien het verzuim  onverschuldigd is, de door ons gemaakte 

kosten voor aanmaning en incasso, voor zover deze in redelijkheid noodzakelijk en gemeten aan de vordering 

proportioneel zijn om onze rechten te doen gelden, te vergoeden, waarbij hij zich met name verplicht om ons, in 

geval van inschakeling van een incassobureau, de daardoor ontstaande kosten, voor zover deze niet uitstijgen boven 

de maximaal door incassobureaus te hanteren tarieven volgens de Verordening van het Oostenrijkse BMWA / BMWFJ 

(vroeger het Oostenrijkse Ministerie van Economie en Werkgelegenheid, nu het Oostenrijkse Ministerie van Economie, 

Familie en Jeugd), te vergoeden. Voor het geval dat wij de incassoprocedure in eigen beheer uitvoeren, verplicht de 

debiteur zich per gedane aanmaning een bedrag van              € 12,00 alsmede voor de administratieve kosten voor 

de opname van een verbintenis in het incassobeheer telkens per half jaar een bedrag van € 5,00 te betalen. 
Bovendien dient alle verdere schade te worden vergoed, met name ook de schade die ontstaat doordat wij als gevolg 

van de niet-betaling een hogere rente voor eventuele kredietrekeningen moeten betalen, ongeacht of er sprake is 

van schuld aan het verzuim. 

 

7.) Compensatie van onze schuldvorderingen met tegenvorderingen, van welke aard dan ook, is uitgesloten. 

 

8.) In geval van verzuim of indien onze vorderingen in gevaar komen op grond van een verslechtering van de 

kredietwaardigheid van de besteller, zijn wij gerechtigd zekerheden te verlangen respectievelijk nog niet uitgevoerde 

leveringen alleen uit te voeren tegen vooruitbetaling of nadat daarvoor zekerheden zijn gesteld. 

 
VII. Eigendomsvoorbehoud 

 

1.) De geleverde waar blijft ons eigendom totdat volledige betaling is verricht. Indien de besteller zijn plichten niet 

nakomt, met name indien hij bij de betaling in verzuim blijft, zijn wij gerechtigd de geleverde waar onverwijld terug 

te halen. In het doen gelden van het eigendomsvoorbehoud ligt alleen dan een herroeping van de overeenkomst 

besloten indien deze uitdrukkelijk wordt uitgesproken. 

 

2.) Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, mag de besteller zonder onze schriftelijke toestemming de geleverde waar 

niet wijzigen of bewerken, noch deze verpanden, tot zekerheid overdragen of derden een contractueel recht op 
gebruik daarvan verlenen. In geval van handelen in strijd met deze bepaling, worden de vorderingsrechten die de 

besteller op grond daarvan heeft verkregen geacht aan ons te zijn gecedeerd. 

 

3.) De waren ten aanzien waarvan het eigendomsvoorbehoud geldt zijn in de regel ook, voor zover deze met andere 

voorwerpen van de besteller of van derden zijn verbonden, zelfstandig wegneembare goederen en kunnen daarom 

object zijn van een afzonderlijk eigendomsrecht. 

Indien een afzonderlijk eigendomsrecht ten aanzien van de onder eigendomsvoorbehoud staande geleverde waren 

niet meer mogelijk is op grond van het feit dat zij door vereniging met een andere zaak van de besteller tot een 

nieuwe zaak zijn geworden, kunnen wij een proportioneel mede-eigendomsrecht ten aanzien van de nieuwe zaak 
doen gelden, gemeten aan de waarde van de geleverde waren in verhouding tot de berekende waarde van de andere 

zaak. Indien bij een dergelijke vereniging de zaak van de besteller als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt 

geacht te zijn overeengekomen dat de besteller ons een proportioneel aandeel in mede-eigendom overdraagt en de 

nieuwe zaak kosteloos voor ons in bewaring heeft. 

 

VIII. Garantie 

 



1.) In geval van gebreken hebben wij het recht om naar onze vrije keus aan onze garantieverplichtingen te voldoen door 

middel van verbetering dan wel door vervanging. Indien op deze wijze het gebrek niet kan worden verholpen heeft de 

besteller recht op vermindering van de prijs dan wel conversie. De besteller heeft alleen dan recht op conversie, 

indien het gebrek dat zich heeft voorgedaan bovendien niet van ondergeschikte aard is. 

 

2.) De geleverde waar dient na aflevering onverwijld te worden gecontroleerd. Van gebreken die daarbij worden 

geconstateerd moeten wij eveneens onverwijld, maar uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering in kennis worden gesteld, 

waarbij de aard en omvang van het gebrek moet worden meegedeeld. Verborgen gebreken moeten na ontdekking 

daarvan onverwijld worden gereclameerd. Indien een gebrek niet op tijd wordt gereclameerd, wordt de waar geacht 
te zijn goedgekeurd. Het recht garantievorderingen in te stellen, of vorderingen tot schadevergoeding met inbegrip 

van gevolgschade wegens gebreken alsmede het beroep op dwaling op grond van gebreken zijn in deze gevallen 

uitgesloten. 

 

3.) De garantietermijn bedraagt voor nieuwe roerende zaken 1 jaar en start met de overdracht van de geleverde waar. 

Indien gebruikte roerende zaken worden geleverd, is de garantie uitgesloten. 

 

IX. Schadevergoeding 

 

1.) Afgezien van letselschade zijn wij alleen aansprakelijk indien de persoon die schade heeft geleden, aantoont dat ons 
opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Vorderingen tot schadevergoeding verjaren na 6 maanden nadat de 

schade en de schadeveroorzaker bekend zijn geworden en overigens in elk geval na verloop van 10 jaren nadat de 

prestatie of levering heeft plaatsgevonden. 

 

2.) Eventuele regresvorderingen die op basis van de titel „Productaansprakelijkheid“ in de zin van de PHG 

(Produkthaftungsgesetz, wet productaansprakelijkheid) tegen ons worden ingesteld, zijn uitgesloten, tenzij de tot 

regres gerechtigde persoon aantoont dat de fout binnen de sfeer van onze aansprakelijkheid is veroorzaakt en ons 

tenminste grove onachtzaamheid valt te verwijten. 

 
X. Plaats van uitvoering, bevoegde rechter en toepasselijk recht 

 

1.) Plaats van uitvoering van uitvoering is de hoofdvestiging van FURAL Systeme in Metall GmbH, Cumberlandstraße 62, 

4810 in Gmunden (Oostenrijk). 

 

2.) De kosten en de risico's van het transport zijn voor rekening van de klant. Het risico van verdwijning of wijziging van 

gegevens bij het downloaden of verzenden van de gegevens via internet gaat bij het passeren van de FURAL-

netwerkinterface over naar de klant. 

Overeengekomen wordt om alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen – met inbegrip van geschillen over het 

wel of niet bestaan van die overeenkomst – ter beslechting uitsluitend voor te leggen aan het ter zake bevoegde 
gerecht in Wels (Oostenrijk). 

 

3.) De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het recht van de Republiek Oostenrijk, met uitsluiting van het VN-

kooprecht. Een verwijzing naar buitenlandse rechtssystemen vindt niet plaats. 

 

XI. Overige bepalingen 

 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden dan wel een bepaling in het kader van andere contractuele regelingen 

nietig mocht zijn of worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen of regelingen onverlet. 
 

XII. Vertrouwelijkheid 

 

De klant verplicht zich hiermee onherroepelijk alle hem door ons ter beschikking gestelde of hem anderszins in samenhang met 

of op grond van een handelsrelatie of in contact met ons ter kennis gekomen bedrijfs- of handelsgeheimen vertrouwelijk te 

behandelen en deze niet zonder onze toestemming op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Verder 

verplicht de klant zich informatie alleen te gebruiken op 'need to know'-basis en uitsluitend in het kader van de gesloten 

overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht strekt verder dan de duur van de handelsrelatie. 


