
ERIKS B.V. (“ERIKS”)  Leveringsvoorwaarden 04 2019 

Leveringsvoorwaarden van ERIKS B.V. (“ERIKS”)  
 
1. Prijzen 
1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn door ERIKS gehanteerde prijzen  
gebaseerd op levering FCA, Incoterms, exclusief BTW en andere rechten, exclusief kosten van 
montage en inbedrijfstelling, exclusief kosten van niet-standaardverpakking en vermeld in 
Euro’s.  
2. In geval van wijziging van kostprijsfactoren is ERIKS gerechtigd de prijs dienovereenkomstig 
aan te passen. 
3. ERIKS is gerechtigd prijzen jaarlijks te indexeren. 
 
2. Levering en levertijd 
1. Levering geschiedt free carrier (FCA Incoterms).  
2. Levertijden zijn indicatief en overschrijding leidt nimmer tot aansprakelijkheid noch 
schadeplichtigheid van ERIKS. 
3. Afnemer is verplicht het geleverde binnen vijf (5) kalenderdagen na levering op gebreken te 
controleren. Afnemer dient de bij de levering geconstateerde gebreken uiterlijk binnen 5 dagen 
na constatering daarvan aan ERIKS schriftelijk te melden, bij gebreke waarvan ERIKS niet 
gehouden is tot vergoeding van schade en kosten, nakoming, herstel en tevens op straffe van 
verval van het recht van Afnemer tot ontbinding, opschorting, compensatie of verrekening.  
4. ERIKS is gerechtigd tot deelleveranties welke afzonderlijk zullen worden gefactureerd. 
 
3. Aanvaarding, keuring en reclames 
1. Reclames ten aanzien van facturen dienen schriftelijk binnen dertig (30) kalenderdagen na 
factuurdatum te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn verliest Afnemer het recht te 
reclameren. 
2. Retourzendingen worden door ERIKS alleen aanvaard indien: 
a) ERIKS zich voorafgaand schriftelijk akkoord heeft verklaard met retourzending; 
b) dit franco en tegen vergoeding van kosten geschiedt; 
c) het voorraad- of standaardgoederen betreft;   
d) de levering niet langer dan zes (6) weken terug heeft plaatsgevonden; 
e) de retour te nemen Goederen niet meer bedragen dan 10% van de omvang van de 
oorspronkelijke levering.  
 
4. Aanpassingen en staking fabricage goederen en diensten  
Ter beoordeling van ERIKS is het haar toegestaan om a) de kwaliteit of specificaties van haar 

Goederen aan te passen, alsmede b) de fabricage van een of meer soorten Goederen te 

staken. Indien naar de mening van ERIKS de hiervoor bedoelde aanpassing leidt tot een 

materiële verandering met betrekking tot de prestatie(s) van desbetreffende Goederen, zal 

ERIKS haar Afnemer schriftelijk binnen dertig (30) kalenderdagen hieromtrent informeren, 

waarna Afnemer binnen veertien (14) kalenderdagen de overeenkomst waarop deze algemene 

voorwaarden van toepassing zijn, kan ontbinden. 

5. Montage-/installatiewerk 

1. Indien montage-/installatiewerk is overeengekomen, is Afnemer jegens ERIKS 

verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of 

voorwaarden die noodzakelijk zijn voor (de opstelling en veilige uitvoering van) het te monteren 

werk en/of juiste werking van het werk in gemonteerde staat.  

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 dient Afnemer voor eigen rekening en risico er tijdig zorg 

voor te dragen dat:  

a. ERIKS vrije toegang wordt verschaft en in staat worden gesteld om de overeengekomen 

werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren gedurende de normale werkuren en indien 

ERIKS dit noodzakelijk acht tevens buiten de normale werkuren;  

b. grond-, bestrating, hei-, breek-, funderings-, beton-, timmer-, en stofferingswerk of andere 

bijkomende werken gereed zijn, zodat de plaats goed bereikbaar is en installaties schoon en 

onbeschadigd zijn;  

c. hulp-,hijs- en/of hefwerktuigen beschikbaar zijn voor het verplaatsten van objecten, welke 

redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn;  

d. steigers, stellingen en ladders ter beschikking staan en opgesteld zijn;  

e. brandstoffen en materialen als perslucht, gas, water, elektriciteit, aan/afvoerleidingen, 

vereist voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en 

inbedrijfstelling, en de levering van schakel-, beveiligingsapparatuur en leidingen voor de te 

leveren elektromotoren en/of andere elektrische apparatuur op de juiste plaats ter beschikking 

staan van ERIKS;  

f. tijdens de duur van het werk in de directe nabijheid daarvan, van een droge, verwarmde, 

verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang, als onderkomen voor de 

medewerker(s) en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en 

persoonlijke eigendommen van de medewerker(s) ter beschikking wordt gesteld aan ERIKS; 

en 

g. tijdig aanvragen worden gedaan en het verschuldigde wordt voldaan ter zake van, 

aansluitingen, rechten en vergunningen,  

3. Schade, kosten en vertraging ontstaan doordat aan de in het vorige lid gestelde 

voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn en blijven voor rekening van Afnemer.  

 
6. Afwijking met betrekking tot Goed en hoeveelheid  
Ten aanzien van kleur, hoeveelheid, maat, gewicht of (shore)hardheid van Goederen is aan 
ERIKS een beperkte afwijking toegestaan, voor zover bij de overeenkomst niet uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
7. Intellectuele eigendomsrechten 
1. ERIKS kan niet garanderen dat geen octrooirechten, auteursrechten, merken, 
(gebruiks)rechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast door middel 
van door ERIKS, van leveranciers en/of Afnemers of via hen van derden ontvangen goederen 
waaronder maar niet beperkt tot goederen, modellen en tekeningen ten behoeve van de 
vervaardiging en/of levering van bepaalde Goederen. Afnemer vrijwaart ERIKS tegen alle jegens 
ERIKS geldend te maken aanspraken. 
2. In gevallen waarin ERIKS goederen van Afnemer bewerkt, zal ERIKS als maker van dat werk 
in de zin van de Auteurswet hebben te gelden en/of als rechthebbende op desbetreffende 
rechten van intellectuele eigendom.  
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt ERIKS de auteursrechten en alle 
rechten van( industriële) eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, 
afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, matrijzen en overige zaken. 
 
8. Garantie  
Gebreken aan Goederen welke bestemd zijn voor Iangdurig gebruik kunnen uitsluitend 
gedurende twaalf (12) maanden na levering - ter beoordeling van ERIKS - hetzij hersteld hetzij 
vervangen worden indien de gebreken naar het oordeel van ERIKS te wijten zijn aan 
constructiefouten en de Goederen normaal gebruikt en onderhouden zijn. Verbruiksgoederen, 
zoals bijvoorbeeld afdichtingen en slangen, vallen niet onder deze garantie. Enige andere of 
verdergaande garantie wordt niet verleend. 
 
9. Aansprakelijkheid 
ERIKS is uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van dood of letsel dan wel 
beschadiging van zaken die door een aan haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan. De 
aansprakelijkheid van ERIKS is verder beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale factuurwaarde 
van de leveringen en/of opdrachten van ERIKS aan Afnemer in het aan het schadevoorval 

voorafgaande kalenderjaar met een maximum van € 100.000,= (honderdduizend euro) per 
gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. Afnemer vrijwaart ERIKS voor 
aanspraken van derden waarvoor aansprakelijkheid van ERIKS jegens Afnemer is uitgesloten 
of beperkt.  
 
10. Betaling 
1.  ERIKS kan de navolgende betalingsmethoden beschikbaar stellen voor levering:  
a] Credit card: Afnemer kan zijn betaalgegevens invoeren als de bestelling wordt geplaatst met 
gebruikmaking van een geldige credit card (VISA of Mastercard). Het toepasseljke bedrag wordt 
onmiddellijk afgeschreven van de card van Afnemer. ERIKS behoudt zich het recht voor de 
geldigheid van de credit card te controleren, alsmede de krediet status in verhouding tot de 
waarde van de bestelling en of de adresgegevens van Afnemer kloppen. ERIKS kan bestellingen 
weigeren afhankelijk van het resultaat van deze controles;     
b) iDeal: het toepasselijke bedrag zal onmiddellijk worden afgeschreven van de bankrekening 
van Afnemer;    
c) Paypal: Indien betaalt met Paypal, behoudt ERIKS zich het recht voor de geldigheid van de 
Paypal account te controleren, alsmede of er genoeg fondsen aanwezig zijn om de koopprijs te 
voldoen en de geldigheid van het factureringsadres van Afnemer. Het toepasselijke bedrag zal 
onmiddellijk worden afgeschreven van de Paypal account van Afnemer. ERIKS behoudt zich het 
recht elke bestelling te weigeren.  
 
2. Betaling na levering kan van toepassing zijn na specifieke toestemming. Tenzij anders 
overeengekomen dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, 
middels storting of overmaking op een door ERIKS aangewezen bankrekening binnen dertig 
(30) kalenderdagen na factuurdatum. Voor orders met een totale netto goederen waarde lager 
dan € 350 (driehonderd vijftig euro) exclusief BTW, is ERIKS gerechtigd administratiekosten in 
rekening te brengen. ERIKS is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag toe te kennen. De 
op de bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag 
aangemerkt. 
 
11. Niet-nakoming, opzegging, ontbinding en opschorting 
1. ERIKS is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang – zonder rechterlijke 
tussenkomst en zonder dat enige  ingebrekestelling vereist is – geheel of gedeeltelijk op te 
zeggen, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de overige aan ERIKS 
toekomende rechten (op nakoming of schadevergoeding), indien: 
a. Afnemer overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet, in staat 
van faillissement wordt verklaard of verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke 
schuldsaneringsregeling; 
b. het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd; 
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; 
2. Indien een overeenkomst door ERIKS geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, is Afnemer 
verplicht tot vergoeding van alle kosten en gederfde winst met betrekking tot de ontbonden 
overeenkomst. 
3. Bij het eindigen van de overeenkomst en ongeacht de reden daarvan zal Afnemer alle 
Goederen die door ERIKS voor haar op voorraad worden gehouden uiterlijk binnen 7 dagen na 
het eindigen van de overeenkomst kopen tegen betaling van de prijs die alsdan van toepassing 
is en de Goederen na betaling ineens afnemen.  
 
12. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door ERIKS geleverde goederen - ook als deze volgens de overeenkomst op de locatie 
van de Afnemer of diens afnemer door ERIKS zijn gemonteerd - blijven eigendom van ERIKS 
tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer ERIKS uit deze of uit enige 
andere daarmee samenhangende overeenkomst verschuldigd is met inbegrip van rente en 
kosten. 
2. Afnemer is bevoegd om in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over te gaan tot 
vervreemding. Daarbij is Afnemer verplicht de verkrijgende derde te informeren omtrent het op 
de goederen rustende eigendomsvoorbehoud ten behoeve van ERIKS.  
3. Afnemer is verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden gebruikt duidelijk 
kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen zolang de eigendom niet is overgegaan. 
 
13. Geschillen en toepasselijk recht 
1. Alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ERIKS worden uitsluitend beheerst door 
Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 
2. Alle geschillen ter zake te sluiten of gesloten overeenkomsten inclusief daaruit voortvloeiende 
overeenkomsten dan wel ter zake van deze algemene voorwaarden zelf zullen worden beslecht 
door de Rechtbank Noord-Holland. 
 
14. Compliance 
Afnemer (a) staat er jegens ERIKS voor in dat Afnemer geen onderwerp is van handelssancties 
opgelegd door de VS, de EU en/of de VN, en (b) zal voldoen aan (en niet handelen in strijd met) 
alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder die met betrekking tot (i) handelsbeperkingen 
en export controls (waaronder handelssancties opgelegd door de VS, de EU en/of de VN) met 
betrekking tot de goederen die het afneemt van ERIKS, en (ii) anti-omkoping en anti-corruptie, 
en Afnemer zal op redelijk verzoek van ERIKS bewijs overleggen van haar handelen. 
 
15. Slotbepalingen 
Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Indien deze 
voorwaarden worden vertaald in een andere taal, zal bij een verschil van mening over de inhoud 

of strekking van deze voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn. 


