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Pall Standaard Algemene Verkoopvoorwaarden 
 

1. Aanvaarding: Deze algemene voorwaarden beheersen de verkoop en koop van 
het product, uitrusting en gerelateerde diensten van de Verkoper (gezamenlijk, 
“Producten”), aan welke gerefereerd kan worden in een verkooporder, offerte, 
voorstel of bevestiging door Verkoper (“Verkopers Documentatie”). Indien deze 
algemene voorwaarden zijn opgenomen in een aanbod of aanvaarding door de 
Verkoper, zal een dergelijk aanbod of aanvaarding zijn gedaan onder de 
voorwaarde van aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Koper. De 
Verkoper wijst alle andere of aanvullende door de Koper gehanteerde 
voorwaarden, in welk document dan ook, uitdrukkelijk van de hand. 

 
2. Levering: 

 
i Het leverings- en/of verzendingsschema is de best mogelijke inschatting 

gebaseerd op de omstandigheden welke bestonden op het moment van 
acceptatie van de order door de Verkoper of de door de Verkoper gedane 
offerte én ontvangst van alle specificaties, indien van toepassing, en in het 
geval van niet-gestandaardiseerde items zal een dergelijke datum zijn onder 
voorwaarde van ontvangst door de Verkoper van de volledige informatie, 
nodig voor het ontwerp en de productie. De Verkoper aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid, waaronder begrepen verlies van gebruik of enige 
andere directe, indirecte of gevolgschade, als gevolg van vertraging. Het is 
de Verkoper toegestaan de Producten eerder te leveren dan de geoffreerde 
leveringsdatum na behoorlijke mededeling daarvan aan de Koper. 

 
ii De Producten zullen worden geleverd ‘ex-works’, of in het geval een 

andere plaats van aflevering is overeengekomen met de Verkoper, door 
aflevering op die plaats door de Verkoper. 

 
iii Het risico met betrekking tot schade aan of verlies van de Producten zal 

overgaan op Koper: in geval de Producten worden geleverd op het terrein 
van de Verkoper, op het moment dat de Verkoper mededeling doet aan de 
Koper dat de Producten kunnen worden opgehaald; of in geval de 
Producten op een andere wijze afgeleverd worden; op het moment van 
levering. 

 
iv De Koper betaalt, of zal aan de Verkoper vergoeden, alle transportkosten, 

belastingen en invoerrechten, bijzondere of algemene heffingen en 
bijzondere verpakkingsheffingen. 

 
3. Prijzen: De prijs van de Producten is de door de Verkoper geoffreerde prijs, of 

indien er geen prijs is geoffreerd (of de geoffreerde prijs zijn geldigheid heeft 
verloren), de prijs zoals opgenomen in de prijslijst van de Verkoper zoals deze 
gold op de dag dat de order werd geaccepteerd. Behalve in het geval de offerte van 
Verkoper er uitdrukkelijk in voorziet, zijn alle prijzen aan verandering onderhevig 
zonder dat hiervan vooraf mededeling wordt gedaan. 

 
4. Transport, Verpakking, Verzekering en Belastingen: Met uitzondering van de 

gevallen waarin het uitdrukkelijk is opgenomen in de offerte of in een prijslijst van 



 2

de Verkoper, en de gevallen waarin schriftelijk tussen Koper en Verkoper anders is 
overeengekomen, zijn de genoemde prijzen op basis van ‘ex works’, en in het 
geval een andere plaats van aflevering van de Producten is overeengekomen met 
de Verkoper dan aflevering op het terrein van de Verkoper, dan zal de Koper de 
verplichting hebben om alle transport-, verpakkings- en verzekeringskosten aan de 
Verkoper te vergoeden. De prijs is exclusief BTW, welke Koper eveneens 
gehouden zal zijn aan Verkoper te betalen. 

 
5. Betaling: 

 
i De Koper zal de prijs voor de Producten betalen in de valuta zoals 

gespecificeerd in de Verkoper’s Documentatie binnen 30 dagen na de 
datum van de Verkoper’s Factuur. Het is de Koper niet toegestaan te 
verrekenen of een poging te doen tot verrekening van bedragen welke de 
Koper meent tegoed te hebben met bedragen welke zij verplicht is aan 
Verkoper te voldoen. 

 
ii In het geval de Koper nalaat een betaling te doen op het moment dat deze 

opeisbaar is, zal de Verkoper, zonder dat dit afbreuk doet aan enige ander 
recht of vordering, gerechtigd zijn: de overeenkomst te ontbinden of de 
levering op te schorten; of maandelijks rente in rekening te brengen van 
anderhalf procent (1,5%) of de maximale wettelijke (handels)rente 
toegestaan onder het toepasselijke recht, welke van de twee de laagste is, 
over alle uitstaande bedragen vanaf het moment dat zij verschuldigd 
werden. 

 
iii De Verkoper mag te allen tijde de uitvoering van een order opschorten of 

contante betaling of aanvullende zekerheid of andere maatregelen 
verlangen, zulks tot genoegen van de Verkoper, indien de Verkoper van 
mening is dat de financiële toestand van de Koper of andere 
onzekerheidsgronden dit rechtvaardigen. 

 
6. Eigendom: 

i Niettegenstaande levering en overgang van het risico met betrekking tot de 
Producten, of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden, zal de 
eigendom van de Producten pas overgaan op de Koper op het moment dat 
de Verkoper de volledige prijs van de Producten contant of giraal heeft 
ontvangen. 

 
ii Tot op het moment dat de eigendom van de Producten zal zijn overgegaan 

op de Koper, zal de Koper de Producten voor en namens de Verkoper 
houden, en zal de Koper de Producten apart houden van de andere 
producten van de Koper of derden en behoorlijk opslaan, beschermen en 
verzekeren en aanduiden als eigendom van de Verkoper, maar de Koper zal 
gerechtigd zijn de producten te wederverkopen of gebruiken in de normale 
uitoefening van haar bedrijf. 

 
iii Tot op het moment dat de eigendom van de Producten zal zijn overgegaan 

op de Koper (en onder de voorwaarde dat de Producten nog steeds bestaan 
en niet zijn doorverkocht), zal de Verkoper steeds gerechtigd zijn om, op 
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ieder moment van de Koper te verlangen de Producten bij de Verkoper af 
te leveren, en indien de Koper nalaat dit onmiddellijk te doen, ieder terrein 
van de Koper te betreden waar de Producten zijn opgeslagen en deze te 
revindiceren, waartoe de Koper hierbij op voorhand toestemming verleend 
aan de Verkoper of aan een door de Verkoper ingeschakelde derde. 

 
iv De Koper zal niet gerechtigd zijn de Producten te verpanden of op enige 

andere wijze zekerheid(srechten) voor haar schulden op de Producten te 
vestigen, welke eigendom blijven van de Verkoper. Indien de Koper dit 
toch doet zullen alle gelden welke Koper verschuldigd is aan Verkoper 
(zonder dat dit afbreuk doet aan enige ander recht of vordering) 
onmiddellijk opeisbaar worden. 

 
7. Garantie, Beperking van Aansprakelijkheid en Schadevergoeding: 

i Er is geen garantie voor verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig 
specifiek doel met betrekking tot welk Product dan ook, noch is er enige 
andere garantie, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, behalve zoals hierin 
voorzien.  

 
ii Voor een periode van twaalf maanden vanaf de dag van levering door de 

Verkoper (de “Garantie Periode”), garandeert de Verkoper dat de 
Producten, gefabriceerd door de Verkoper, indien zij behoorlijk zijn 
geïnstalleerd en onderhouden, en gebruikt zijn volgens belasting, 
specificatie en ontwerp condities, vrij zullen zijn van gebreken in materiaal 
en vakmanschap. 

 
iii Verkoper’s aansprakelijkheid onder enige garantie is beperkt tot (ter keuze 

van de Verkoper) vervanging, reparatie of het verlenen van een tegoed 
voor Producten welke gebreken vertonen gedurende de Garantie Periode. 
De Koper zal de Verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen 
van elke claim en zal de Verkoper in de gelegenheid stellen om het 
vermeende gebrekkige Product te inspecteren en te testen. De Koper zal 
aan de Verkoper een kopie van de originele factuur van het Product 
verschaffen en vooraf alle transportkosten voldoen voor het terugsturen van 
het Product naar de fabriek van Verkoper, of enige andere door de 
Verkoper daartoe aangewezen locatie. Elke claim dient vergezeld te gaan 
van een volledige en gedetailleerde beschrijving, inclusief 
gebruiksvoorwaarden indien van toepassing. 

 
iv In geen geval zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor een Product waaraan 

buiten de fabriek van Verkoper wijzigingen zijn aangebracht door een 
ander dan de Verkoper of voor een Product dat onderhevig is aan verkeerd 
gebruik, misbruik, onjuiste installatie, bediening, onderhoud of reparatie, 
verandering, ongeluk, of nalatigheid in gebruik, opslag, vervoer of 
behandeling. 

 
v Met uitzondering van het geval van dood of personenschade veroorzaakt 

door de nalatigheid van Verkoper, zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn 
jegens de Koper als gevolg van enige voorstelling van zaken (tenzij 
frauduleus), of enige impliciete garantie of ander voorwaarde, of enige 
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rechtsplicht, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van het contract, voor 
enige indirecte, speciale of gevolgschade of verlies (voor gederfde winst of 
anderszins), kosten, uitgaven of voor welke andere claim voor 
schadevergoeding dan ook (of nu veroorzaakt door nalatigheid van de 
Verkoper, haar werknemers of vertegenwoordigers of anderszins) welke 
voort komen uit of in verband met de levering van Producten of hun 
gebruik of doorverkoop door de Koper, en de volledige aansprakelijkheid 
van de Verkoper onder of in verband met de overeenkomst voor de koop en 
verkoop van de Producten zal de prijs van de Producten niet overstijgen, 
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze voorwaarden. 

 
8. Annulering: De Koper mag haar order niet annuleren na acceptatie door de 

Verkoper, tenzij alle details schriftelijk zijn goedgekeurd door beide partijen, 
inclusief de toezegging van Koper om de vastgestelde beëindigingsvergoeding te 
betalen. 

 
9. Product Retouren: Producten mogen niet, om welke reden dan ook, worden 

geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en 
verzendinstructies van de Verkoper. Producten verzonden zonder toestemming van 
de Verkoper mogen worden teruggestuurd op kosten van de Koper. Een tegoed 
voor geretourneerde Producten zal, na ontvangst en inspectie van de Producten, ter 
discretie van de Verkoper worden toegekend. 

 
10. Afwijking: De Verkoper zal geen afwijkingen doorvoeren in de omvang van de 

werkzaamheden zoals beschreven in de Verkopers Documentatie tenzij de Koper 
en de Verkoper schriftelijk de details van de afwijking overeenkomen alsmede de 
daarmee samenhangende afwijking in prijs, schema of andere contractsaanpassing. 
Dit omvat tevens noodzakelijke afwijkingen als gevolg van wijzigingen in het 
toepasselijke recht welke plaatshebben na de effectieve datum van enige contract 
waar deze voorwaarden onderdeel van uitmaken. 

 
11. Eigendom van Materialen: Alle apparaten, ontwerpen (inclusief tekeningen, 

plannen en specificaties), schattingen, prijzen, aantekeningen, elektronische data 
en andere documenten of informatie vervaardigt of openbaar gemaakt door 
Verkoper, en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, blijven eigendom 
van de Verkoper. De Verkoper verschaft de Koper een niet-exclusieve, niet-
overdraagbare licentie om deze materiële te gebruiken, doch uitsluitend voor 
gebruik van de Producten door Koper. De Koper zal deze materialen niet openbaar 
maken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper. 

 
12. Overmacht: Noch de Verkoper noch de Koper zal aansprakelijk zijn voor enige 

tekortkoming (met uitzondering van een tekortkoming in de nakoming van een 
betalingsverplichting) veroorzaakt door extreme weersomstandigheden of ander 
natuurgeweld, staking of andere arbeidsverstoring, brand, ongeluk, oorlog of 
burgeroproer, vertraging van vervoerders, tekortkoming in normale aanvoer, 
ingreep van de overheid of enige andere oorzaak welke in redelijkheid buiten de 
macht van de betreffende partij ligt. 

 
13. Export: Voor wat betreft de export of doorverkoop van de Producten door de 

Koper, stemt de Koper ermee in te voldoen aan alle Nationale, Europese en wetten 
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en regels van de Regering van de Verenigde Staten over export beperkingen ( 
“Export Beperkingen”). De Export Beperkingen zijn ondermeer, doch niet 
uitsluitend, wetten met betrekking tot (a) export vergunningen, (b) beperking van 
export naar bepaalde landen voor welke een embargo is ingesteld, (c) beperkingen 
met betrekking tot de verkoop aan bepaalde personen of entiteiten. 

 
14. Volledige Overeenkomst: De Verkoper’s algemene voorwaarden van verkoop en 

de geheimhoudingsovereenkomst, indien van toepassing, vormen tezamen de 
volledige overeenkomst tussen de partijen en zij mogen niet worden gewijzigd 
behalve schriftelijk en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger of 
functionaris van de Verkoper. 

 
15. Offerte: Alle offertes uitgebracht door de Verkoper zijn aan verandering 

onderhevig en kunnen worden teruggetrokken zonder voorafgaande mededeling 
daarvan aan de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is opgenomen in de offerte. De 
offerte wordt gedaan onder de voorwaarde van goedkeuring door Verkoper van 
Koper’s kredietwaardigheid. Alle verkopen, contracten en orders worden slechts 
effectief indien en op het moment dat zij schriftelijk zijn goedgekeurd en 
geaccepteerd door Verkoper door middel van uitgifte van haar Klant 
Bevestigingsforumlier. 

 
16. Geheimhouding: Indien de Verkoper enig ontwikkelings-, technisch- of 

economisch onderzoek, of andere business informatie of “Know-how” van 
vertrouwelijke aard, openbaar maakt of de Koper toegang daartoe verschaft, al dan 
niet schriftelijk samengevat, zal de Koper geen van deze informatie gebruiken of 
openbaar maken aan enige derde persoon of bedrijf op enig moment, zonder 
schriftelijke toestemming van de Verkoper. Deze verplichting zal bestaan tot vijf 
(5) jaar na voornoemde toegangsverschaffing of openbaarmaking. Indien de 
Verkoper en de Koper een aparte Geheimhoudingsovereenkomst zijn aangegaan, 
zullen de afspraken en voorwaarden zoals neergelegd in die overeenkomst, 
voorrang hebben op de voorwaarden zoals neergelegd in deze paragraaf. 

 
17. Geen afstand van recht: Indien Verkoper op enig moment nalaat bij de Koper aan 

te dringen op een strikte naleving van de afspraken en voorwaarden zoals hierin 
vervat, zal een dergelijk nalaten geen afstand van recht op nakoming in de 
toekomst betekenen. 

 
18. Geldigheid: Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk 

ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde instantie, dan zal 
dit geen effect hebben op de geldigheid van de overige bepalingen in deze 
voorwaarden en het resterende deel van deze bepaling. 

 
19. Toepasselijk Recht: Deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tot koop 

en verkoop van de Producten zal worden beheerst door het Nederlandse recht en de 
partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de 
Nederlandse rechter. 


