
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP 

Kovatec B.V. Statutair gevestigd te Spijkenisse. 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle rechtsbetrekkingen van Kovatec B.V. (hierna 

Kovatec) en de afnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst. 

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de afnemer op enigerlei wijze 

mocht worden verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 2 Prijs en Betaling 

2.1 Alle aangegeven prijzen en bedragen van Kovatec zijn exclusief omzetbelasting. 

2.2 De afnemer is verplicht tot betalingen van de door Kovatec ingediende rekeningen op de wijze zoals op de 

factuur vermeld en in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt. 

2.3 Kosten van retournering van de zaken om welke reden dan ook komen ten lasten van de afnemer. 

2.4 De afnemer verricht de aan Kovatec verschuldigde betalingen zonder korting of, beroep op verrekening 

behoudens verrekening met verrekenbare voorschoten, die hij aan Kovatec heeft verstrekt. 

2.5 Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede 

van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals bepaald in het volgende artikel en worden daarna in 

mindering geboekt op de oudst openstaande vordering. Indien de betalingstermijn van 30 dagen wordt 

overschreden, is de afnemer rente over het factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente, 

verhoogd met 3%. 

2.6 Alle kosten verbonden aan de invorderingen komen voor rekening van de afnemer. Naast de kosten 

waartoe de afnemer in gevolge van de artikelen 56 en 57 Rv zal worden veroordeeld, is hij tevens alle door 

Kovatec werkelijk gemaakte kosten verschuldigd met als minimum de kosten berekend volgens het 

incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 250,-. 

Artikel 3 Zekerheidstelling 

De afnemer is verplicht om op eerste aanvraag van Kovatec zekerheid te verstrekken voor de volledige 

nakoming van haar verplichtingen terzake van door Kovatec uitgevoerde of nog geheel dan wel gedeeltelijk uit 

te voeren overeenkomsten in ieder door Kovatec gewenste vorm. Indien de afnemer hieraan geen gevolg geeft 

wordt, onverminderd onze overige rechten, al hetgeen zij aan ons uit welke hoofde ook verschuldigd is ineens 

opeisbaar. 

Artikel 4 Levering 

Levering aan de afnemer geschiedt vanuit de vestiging te Spijkenisse. Kovatec kan op expliciet verzoek van de 

afnemer dienstverlening elders buiten de locatie te Spijkenisse uitvoeren. Afnemer dient dan wel zorg te 

dragen voor een binnen de Nederlandse (arbeid) wet veilige werksituatie.  Eventuele (vervolg) schades als 

gevolg van het uitvoeren van de door afnemer gevraagde dienstverlening op een externe locatie door Kovatec 

zijn volledig voor rekening en risico van de afnemer. Uitgesloten van deze aansprakelijkheid is het opzettelijk 

veroorzaken van schade door het handelen van Kovatec. 

Artikel 5 Transport 

De afnemer zorgt voor het transport van de zaken. Het transport is voor haar rekening en risico. De afnemer 

dient zorg te dragen voor een deugdelijk verzekering van de zaken in verband met het transport. Afnemer is 

verplicht om op eerste verzoek een afschrift van de verzekeringspolis te overleggen voor de beoordeling en 

eventuele dossiervorming door Kovatec. Kovatec kan naar haar beoordeling ook besluiten om zelf 

een verzekering af te sluiten met doorbelasting aan de afnemer van de te betalen premie van deze verzekering. 

 



Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud 

6.1 De eigendom van de door Kovatec aan de wederpartij geleverde zaken blijft aan Kovatec zolang de afnemer 

nog niet geheel heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen voortvloeiende uit welke overeenkomst met 

Kovatec dan ook. 

6.2 Indien Kovatec een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud is de overeenkomst ontbonden, 

onverminderd het recht van Kovatec op schadevergoeding. 

Artikel 7 Reklames en Garantie 

7.1 Reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 14 dagen na levering van de zaken. Retournering van de 

zaken kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen 

voorwaarden. 

7.2 Kovatec garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en/of verrichte diensten tot het 

moment van de tussen afnemer en Kovatec afgesproken aflevering. 

7.3 De garantie voor geleverde zaken is beperkt tot materiaal-, fabrieks-, en constructiefouten, in welk geval 

Kovatec zich uitsluitend verplicht tot reparatie danwel vervangen van de defecte onderdelen in haar vestiging 

te Spijkenisse. Indien er sprake is van een claim richting de leverancier van de materialen die gebruikt zijn, zal 

Kovatec niet eerder tot eventuele uitkering en/of reparatie overgaan dan nadat de claim en/of vervangende 

materialen ook zijn ontvangen door Kovatec. Afwijkingen hierop enkel en alleen na schriftelijke bevestiging 

door een wettelijk vertegenwoordiger van Kovatec. 

7.4 De zaken dienen voor vervanging of herstel door de afnemer geretourneerd te worden naar de vestiging te 

Spijkenisse van Kovatec op kosten van de afnemer. 

7.5 Indien werkzaamheden buiten de vestiging Spijkenisse van Kovatec dient plaats te vinden, worden reis-, 

verblijfskosten en arbeidsloon in rekening gebracht. 

7.6 Voor vervangen of herstelde zaken of onderdelen verstrekt Kovatec niet nogmaals garantie. 

7.7 Op van derde betrokken onderdelen wordt door Kovatec niet méér garantie gegeven dan aan Kovatec door 

diens leverancier gegeven wordt. 

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten en know-how 

8.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en know-how rusten of kunnen rusten op gegevens, 

vastgelegd in welke vorm dan ook en in welke drager van informatie dan ook, en welke direct, of indirect door 

de afnemer, verkregen zijn in verband met een rechtsbetrekking met Kovatec, blijven berusten op Kovatec. 

8.2 De afnemer is gehouden om alle gegevens waarop rechten rusten als bedoelt in lid 7 van dit artikel geheim 

te houden. Onder deze geheimhouding is ook begrepen het verbod inzage te geven aan anderen dan 

rechtstreeks belanghebbenden. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

9.1 De aansprakelijkheid van Kovatec uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in artikel 7 

omschreven garantieverplichtingen. 

9.2 In het geval er desondanks een verdergaande aansprakelijkheid op Kovatec mocht rusten als gevolg van of 

in verband met de overeenkomst is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot welke Kovatec verzekerd 

is krachtens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

9.3 Indien Kovatec een beroep zou doen op het bepaalde in dit artikel kunnen onze eventueel aangesproken 

werknemers daar eveneens een beroep op doen als waren zij zelf bij de overeenkomst partij. 

Artikel 10 Overmacht 



10.1 Onder overmacht wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan: Staking door het personeel van 

Kovatec of door anderen, vertraging in de productie om welke reden dan ook en iedere andere gebeurtenis 

welke zich redelijkerwijze aan de macht van Kovatec onttrekt. 

10.2 Indien de behoorlijke nakoming door Kovatec ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor 

rekening van Kovatec komen, waaronder de omstandigheden in het vorige lid genoemd, geheel of gedeeltelijk 

onmogelijk is heeft Kovatec: 

a. in ieder geval tijdelijke onmogelijkheid te zijner keuze het recht de overeenkomst te ontbinden of de 

overeenkomst op een later tijdstip alsnog na te komen mits zulks niet later dan 6 maanden na het intreden van 

de tijdelijke onmogelijkheid geschiedt; 

b. in geval van blijvende onmogelijkheid het recht de overeenkomst te verbreken. 

Artikel 11 Verjaring 

Ieder vorderingsrecht en verweer jegens Kovatec verjaart door het enkele verloop van één jaar na aflevering. 

Artikel 12 Geschillen 

12.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van 

nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, dan wel van deze algemene voorwaarden, zullen 

voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank in eerste instantie uitsluitend 

worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. 

12.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 13 Depot algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 

…………….. 

 


