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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
 
 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht d.d. 2 maart 
2015 onder nr. 62763458 van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid:

Ridder Climate Screens B.V. 
Honderdland 131
2676 LT Maasdijk
The Netherlands

Artikel 1: Algemeen
1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (rechts) handeling 

van Ridder Climate Screens B.V. , hierna te noemen “RCS”, met 
betrekking tot de levering door RCS van zaken en/ of diensten aan 
een koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 
uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Mondelinge afspraken zijn 
uitsluitend bindend tussen partijen, voor zover deze schriftelijk 
naderhand door RCS zijn bevestigd.

1.2  Bij strijdigheid van de Nederlandse versie van deze voorwaarden 
met een in een buitenlandse taal gestelde versie, zal de Nederlandse 
versie prevaleren.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
2.1  Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van RCS zijn 

vrijblijvend en herroepelijk.

2.2 Informatie betreffende de te leveren producten, zoals blijkt uit 
modellen, monsters, voorbeelden, catalogi, prospectussen, 
circulaires, advertenties en prijslijsten wordt uitsluitend als leidraad 
verschaft. Dergelijke gegevens zijn voor RCS niet bindend.

2.3 Een overeenkomst met koper dient schriftelijk tot stand te komen, 
tenzij door RCS anderszins toegestaan. In dat laatste geval wordt de 
afleveringsbon / factuur geacht de inhoud van de desbetreffende 
levering als juist weer te geven. Koper verklaart zich op voorhand 
akkoord met de inhoud van voornoemde afleveringsbon / factuur.

Artikel 3: Levering
3.1 Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt de 

levering af fabriek, Nederland, vanaf welk moment de producten voor 
risico van de koper zijn. Alle overeengekomen leveringscondities 
gelden conform de ICC Incoterms 2010.

Artikel 4: Eigendom en zekerheid
4.1 De door RCS geleverde producten blijven haar eigendom totdat 

koper alle verplichtingen – in de ruimste zin des woords – ter zake 
alle met RCS gesloten overeenkomsten is nagekomen. Onder 
die verplichtingen vallen ook verplichtingen / tegenprestaties 
voortvloeiende uit niet-nakomen door koper van met RCS gesloten 
overeenkomsten.

4.2  Door RCS afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de 
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht dan wel verwerkt.

4.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees 
bestaat dat hij dat niet zal doen, is RCS gerechtigd de producten 
waarop eigendomsvoorbehoud rust, bij koper weg te halen. Koper 
geeft reeds op voorhand toestemming aan RCS daarvoor op ieder 
tijdstip en ieder moment plaatsen te betreden waar de producten 
zich bevinden.

Artikel 5: Prijzen en betaling
5.1 Alle prijzen in aanbiedingen van RCS en overeenkomsten zijn 

gebaseerd op de in artikel 3 genoemde leveringscondities en 
zijn exclusief BTW, verzending, vervoer en eventuele (overige) 
overheidsheffingen en – belastingen.

5.2 Indien schriftelijk niet anders overeengekomen tussen partijen dient 
betaling van alle facturen van RCS te geschieden zonder enige aftrek, 
opschorting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum op 
een door RCS aan te wijzen bankrekening. De op bankafschriften 
van RCS aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als 
betaaldag aangemerkt. Bankkosten zijn voor rekening van de koper.

5.3 Indien de kredietwaardigheid van de koper daartoe redelijkerwijs 
aanleiding geeft, kan RCS te allen tijde nadere zekerheid verlangen, 
bij gebreke waarvan RCS de uitvoering van de overeenkomst mag 
opschorten.

5.4 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening 
van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare 
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5 Voorts is de koper gehouden alle door RCS geleden en te lijden 
vermogensschade, veroorzaakt door niet-tijdige betaling, te 
vergoeden. Kosten ter zake van (buiten)gerechtelijke incassokosten 
worden gefixeerd op 15% van het totaal door koper verschuldigde. 
Indien de juridische kosten die voor RCS ontstaan ingeval van een 
procedure het gefixeerde bedrag te boven gaan, is de koper de 
kosten tot dat hogere bedrag verschuldigd.

Artikel 6: Reclame en garantie
6.1. Met inachtneming van het hierna bepaalde garandeert RCS jegens 

koper dat de door haar geleverde producten:
a) bij levering vrij zijn van zichtbare en onzichtbare gebreken als 

gevolg van materiaal- of fabricagefouten;
b) bij levering qua soort, getal, maat en/of gewicht beantwoorden 

aan de overeenkomst;
c) niet onbruikbaar worden als gevolg van achteruitgang door 

ultraviolette straling, waarvan, voor zover het geleverde 
producten betreft die bestemd zijn voor buitentoepassing, 
eerst sprake zal zijn wanneer de betreffende Producten meer 
dan 60% van hun oorspronkelijke kracht hebben verloren in 
beide richtingen volgens ISO 5081;

d) niet meer krimpen dan 3% ten opzichte van de geleverde 
maten van de producten (in verband met mogelijke krimp 
adviseert RCS koper minimaal 1,5% extra product te bestellen);

e) bij levering geschikt zijn voor professioneel gebruik in de 
kas- en tuinbouw en tuincentra en voor het doel waarvoor 
de betreffende producten zijn gefabriceerd. Ter zake van 
niet door RCS of gelieerde Ondernemingen gefabriceerde 
producten verstrekt RCS slechts die garantie die RCS van haar 
toeleveranciers heeft verkregen en zal RCS jegens koper geen 
andere (garantie)verplichtingen hebben dan de (garantie) 
verplichtingen die de toeleveranciers van RCS ten aanzien van 
die producten jegens RCS hebben. RCS verstrekt voorts geen 
garanties met betrekking tot de effectiviteit van de door haar 
geleverde producten om insecten binnen of buiten een ruimte 
te sluiten. Elke aansprakelijkheid van RCS ter zake is uitgesloten.

1



Ridder Climate Screens

N
L 

 2
01

80
7

6.2 Koper zal geen beroep op de in artikel 6.1 bedoelde garanties 
kunnen doen indien:
a) het geringe, in de handel toelaatbaar geachte, of technisch 

niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, finish, maat en 
gewicht betreft; 

b) (voor zover het geleverde producten betreft die bestemd zijn 
voor binnen toepassing) de betreffende producten niet zijn 
geïnstalleerd achter glas, plastic of vergelijkbare afdekking 
welke geheel of gedeeltelijk ultraviolette straling doorlaten, 
maar vermijden dat de producten onderhevig zijn aan 
weersinvloeden (regen, hagel, sneeuw, wind e.d.);

c) een gebrek het gevolg is van overmacht van RCS;
d) een gebrek het gevolg is van handelingen van derden waarvoor 

RCS niet wettelijk aansprakelijk is;
e) de geleverde producten niet (correct) zijn geïnstalleerd 

of onderhouden conform de instructies van RCS of zijn 
geïnstalleerd met systemen of onderdelen die door RCS niet als 
geschikt daarvoor zijn aangemerkt;

f ) een gebrek het gevolg is van het gebruik van chemicaliën in 
ruimten waarin het betreffende product is geïnstalleerd;

g) een gebrek het gevolg is van onoordeelkundig gebruik door 
de koper of zijn afnemers dan wel het gevolg is van gebruik 
door koper of zijn afnemers in strijd met de door RCS verstrekte 
instructies;

h) een gebrek een mechanische oorzaak heeft en de resterende 
kracht van het betreffende product nog steeds 40% van zijn 
oorspronkelijke kracht overschrijdt;

i) de geleverde producten niet geschikt zijn voor het door 
koper of zijn afnemers beoogde gebruik en dat gebruik niet 
overeenstemt met het in artikel 6.1 onder (e) bedoelde gebruik;

j) koper jegens RCS tekort is geschoten in enige verplichting 
voortvloeiende uit de Overeenkomst.

6.3 Klachten en/of vorderingen wegens gebreken en/of 
tekortkomingen dient koper uiterlijk binnen een maand na levering 
respectievelijk binnen een maand nadat hij deze heeft ontdekt dan 
wel redelijkerwijze had behoren te ontdekken schriftelijk, onder 
vermelding van de volledige details ten aanzien van de aard en 
de omvang van de gebreken/ tekortkoming en onder toezending 
van stavende bescheiden, aan RCS kenbaar te maken op straffe 
van verval van de aanspraken van koper. In ieder geval vervalt 
elke aanspraak van koper uit hoofde van de in artikel 6.1 bedoelde 
garanties door verloop van vijf jaar na levering voor zover het de 
door RCS of gelieerde ondernemingen gefabriceerde Producten 
betreft die bestemd zijn voor binnen toepassing, door verloop 
van drie jaar na levering voor zover het de door RCS of gelieerde 
ondernemingen gefabriceerde Producten betreft die bestemd zijn 
voor buitentoepassing en door verloop van een jaar na levering voor 
zover het niet door RCS of gelieerde ondernemingen gefabriceerde 
producten betreft, zonder dat RCS de hiervoor in dit artikel bedoelde 
kennisgeving heeft ontvangen.

6.4 Indien door RCS geleverde producten niet voldoen aan de in artikel 
6.1 bedoelde garanties, is RCS uitsluitend gehouden, te harer keuze, 
hetzij de betreffende producten te herstellen, hetzij deze door 
deugdelijke producten te vervangen tegen de prijzen die gelden 
op het tijdstip waarop RCS de klacht en/of vordering van koper 
accepteert onder toepassing van een korting welke evenredig is aan 
de verhouding tussen de periode, gerekend vanaf de datum waarop 
RCS de klacht en/of vordering accepteert tot de datum waarop de 
garantietermijn voor de betreffende producten ingevolge het in 
artikel 6.3 bepaalde eindigt, en de totale garantietermijn. Kosten van 
demontage en montage zijn voor rekening van koper.

6.5 De uit de artikelen 6.1 tot en met 6.4 voortvloeiende verplichtingen 
vormen de enige verplichtingen van RCS uit hoofde van een 
tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst wegens het 

niet voldoen van de door RCS geleverde producten aan de in artikel 
6.1 bedoelde garanties. De toepasselijkheid van art. 7:17 BW wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1  RCS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als een 

gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
overeenkomst.

7.2  In het geval RCS aansprakelijk mocht zijn wegens een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan is de totale 
aansprakelijkheid van RCS wegens toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van directe 
schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst 
bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk 
een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, 
wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het 
totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) redelijke kosten die Koper zou moeten maken om de prestatie 

van RCS aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze 
vervangende schade wordt echter niet vergoed indien 
de overeenkomst door of op vordering van cliënt wordt 
ontbonden.

b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de 
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking 
heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van 
schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben 
geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze 
voorwaarden.

7.3 Aansprakelijkheid van RCS voor indirecte schade, gevolgschade, 
gewasschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde 
goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van 
aanspraken van afnemers van Klant, en alle andere vormen van 
schade uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

7.4 De in voorgaande leden van de in dit artikel genoemde beperkingen 
komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van 
opzet of grove schuld van RCS.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Tekortkomingen van RCS in de uitvoering van de overeenkomst 

kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij te wijten zijn 
aan overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil onafhankelijke 
omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst al dan 
niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, verhinderen. Onder overmacht 
worden in ieder geval begrepen stakingen, uitsluitingen, 
maatregelen van hogerhand, staat van oorlog en beleg, 
oorlogsgevaar, brand en andere bedrijfsstoornissen, (natuur)rampen, 
extreme weersomstandigheden zoals orkaan, storm, blikseminslag 
e.d., blokkade, oproer, terroristische acties of gevolgen daarvan, 
een gebrek aan grondstoffen en/ of arbeidskracht benodigd voor 
de levering van de producten, vervoersproblemen bij het vervoer 
van de producten en problemen bij het elektronisch verzenden 
of ontvangen van berichten en data. Overmacht zoals hierboven 
omschreven bij toeleveranciers of andere derden, waarvan RCS 
afhankelijk is, geldt tevens als overmacht van RCS.

8.3 Overmacht dient binnen 14 dagen na het optreden door de partij 
die zich op overmacht beroept te worden gemeld.
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8.4 Indien RCS bij het intreden van overmacht al geheel of gedeeltelijk 
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. 
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit 
geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen 
zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9: Rechten van intellectuele eigendom 
9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt RCS de 

auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op 
de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, 
afbeeldingen, tekeningen, (proef )modellen, programmatuur enz..

9.2  De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van 
RCS ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan 
kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder 
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RCS niet 
worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever 
is aan RCS per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd 
van € 25.000,=. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond 
van de wet worden gevorderd.

 
9.3  Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld 

in lid 1 op eerste verzoek binnen de door RCS gestelde termijn 
retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan 
RCS een boete verschuldigd van € 1.000,= per dag. Deze boete kan 
naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 
9.4  RCS behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met 

betrekking tot de zaken geleverd door RCS. Het is de opdrachtgever 
niet toegestaan om de gehele geleverde zaak of een deel ervan te 
wijzigen of een andere merknaam aan te brengen op de zaak, het 
desbetreffende merk op een andere wijze te gebruiken of het op 
eigen naam te registreren. 

Artikel 10: Niet afgenomen zaken 
10.1 Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn 

afgenomen, blijven deze gedurende 1 maand ter beschikking 
staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor 
rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. In dat geval zal 
de opdrachtgever alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval 
de opslagkosten, verschuldigd zijn. Tevens heeft RCS het recht 
de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden onverminderd zijn recht om volledige 
vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade (inclusief 
eventuele minderopbrengst) te vorderen.

10.2 RCS mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 
BW. 

Artikel 11: Annulering
11.1 Annulering van een opdracht door opdrachtgever is in beginsel 

niet mogelijk. Indien opdrachtgever een opdracht niettemin geheel 
of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, 
is hij gehouden aan RCS alle met het oog op de uitvoering van de 
opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van 
voorbereiding, opslag en dergelijke) te vergoeden, onverminderd 
het recht van RCS op vergoeding wegens winstderving en overige 
schade.  

 Voorts is opdrachtgever gehouden de uit de annulering 
voortvloeiende kosten en eventuele valutaverschillen te vergoeden, 
indien RCS in verband met de opdracht met een bank of een andere 
derde een valutaovereenkomst heeft gesloten.

 
11.2 Door opdrachtgever zijn in geval van annulering tevens 

annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 25% van de 
hoofdsom met een minimum van € 25,-, te vermeerderen met BTW.

11.3  RCS heeft het recht een opdracht te annuleren als op het moment 
van levering opdrachtgever nog niet tijdig heeft voldaan aan zijn 
vroegere betalingsverplichtingen ten opzichte van RCS danwel ten 
opzichte van andere schuldeisers. Aan dergelijke annuleringen kan 
opdrachtgever geen rechten ontlenen en zal RCS nimmer door hem 
aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding 
12.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit de 

aangegane overeenkomst niet nakomt of deze verplichtingen 
niet op tijd nakomt, indien er gronden zijn om te vrezen dat de 
opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of 
indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, een 
faillissementsaanvraag indient of zijn onderneming ontbindt, 
heeft RCS het recht de betreffende overeenkomst op te schorten 
of te ontbinden zonder de noodzaak van een ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst en RCS heeft geen verplichting tot betaling 
van enige vorm van schadeloosstelling.

 
12.2   Enige claim van RCS met betrekking tot een deel van de overeenkomst 

dat reeds uitgevoerd is of schade geleden als een gevolg van 
opschorting of ontbinding, hetgeen geacht wordt gederfde winst te 
omvatten, wordt met onmiddellijke ingang opeisbaar. 

Artikel 13: Rechtsvorderingen
13.1 Onverminderd het in artikel 6.3 bepaalde, vervallen alle 

rechtsvorderingen van de koper uit hoofde van een aan deze 
voorwaarden onderworpen overeenkomst, behoudens bepalingen 
van dwingend recht, na verloop van één jaar volgende op het 
moment waarop de vordering is ontstaan.

Artikel 14: Toepasselijk recht, geschilbeslechting
14.1 Op elke overeenkomst tussen RCS en de koper is  Nederlands recht 

van toepassing.

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met 
deze Voorwaarden of daaraan onderworpen overeenkomsten 
zullen uitsluitend worden beslecht door arbitrage conform het 
arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het 
arbitragecollege zal bestaan uit 3 arbiters die zullen oordelen naar 
de regelen des rechts. De arbitrageprocedure zal worden gevoerd in 
de Engelse taal. Plaats van arbitrage zal Amsterdam zijn.

14.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is 
uitgesloten.


