
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Ridair/Brema v.o.f., 

gevestigd en kantoorhoudende te Eefde, Zutphenseweg 39, 
ingeschreven in het handelsregister gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Apeldoorn onder nummer 51220172.  

                                                                                             

 

1:Toepassingsgebied:  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen betreffende alle soorten van door  

Ridair/Brema te leveren goederen en voor zover mogelijk op te leveren diensten.  

    

2: Aanbieding:  

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. Voor zover een termijn van geldigheid is vermeld heeft deze 

slechts betrekking op de periode gedurende welke de aanbieding kan worden aanvaard. Na aanvaarding van de aanbieding kan de 

aanbieding nog gedurende twee dagen worden herroepen. 

   

3: Afbeeldingen, tekeningen en modellen:  

- worden uitsluitend bij wijze van aanduiding beschikbaar gesteld en de daarin vermelde maten, gewichten, kleuren, berekeningen 

en beschrijvingen geven slechts een benadering weer;  

-blijven het eigendom van Ridair/Brema, dienen op verzoek terstond te worden teruggegeven en mogen zonder toestemming van 

Ridair/Brema nimmer worden gekopieerd of aan derden worden getoond.  

  

4: Afwijkingen:  

Van een overeenkomst of deze voorwaarden afwijkende bedingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. 

In geval van een door de koper mondeling geplaatste order is het risico van een onjuiste of onvolledige omschrijving of aflevering 

door Ridair/Brema, voor rekening van de koper.  

  

5: Prijswijzigingen:  

Ridair/Brema kan de overeengekomen prijzen te allen tijde wijzigen. De wederpartij heeft in dit geval de bevoegdheid de 

overeenkomst te ontbinden.  

  

6: Levering en levertijd:  

De levering vindt plaats daar waar Ridair/Brema haar bedrijf uitoefent. Ridair/Brema is te allen tijde bevoegd in gedeelten te 

leveren en dienovereenkomstig te factureren. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering en is geen fatale termijn;  

bij niet tijdige levering dient de wederpartij derhalve Ridair/Brema in gebreke te stellen.  

  

7: Transport en risico:  

De geleverde goederen zijn voor rekening en risico van de koper vanaf het moment dat zij het bedrijf van Ridair/Brema verlaten, ook 

al mocht het vervoer door of voor rekening van Ridair/Brema worden uitgevoerd. Met het afsluiten van een verzekering tegen 

beschadiging of verloren gaan van het geleverde tijdens vervoer, wordt Ridair/Brema geacht voldoende in de risico’s van het vervoer 

te hebben voorzien. 

De kosten van vervoer en verpakking zijn voor rekening van: 

- Ridair/Brema bij leveringen met een nettofactuurwaarde € 450,- of meer; 

- de koper bij leveringen met een nettofactuurwaarde van minder dan € 450,-. 

Speciale of kostbare verpakkingen worden aan de koper in rekening gebracht, doch voor het berekende bedrag teruggenomen indien 

deze verpakkingen binnen 14 dagen na aflevering bij de koper, franco en onbeschadigd aan Ridair/Brema worden afgeleverd.  

  

8: Reclames:  

Klachten wegens uiterlijk waarneembare gebreken of betreffende het aantal van het geleverde dienen binnen acht dagen na de 

aflevering ter kennis van Ridair/Brema te worden gebracht. Klachten wegens niet uiterlijk waarneembare gebreken van het 

geleverde dienen terstond na het ontdekken ter kennis van Ridair/Brema te worden gebracht, doch in elk geval hetzij binnen 

achttien maanden na aflevering, hetzij binnen twaalf maanden na inbedrijfstelling van het geleverde of het systeem waarvan het 

geleverde deel uitmaakt. Het niet voldoen van het geleverde aan een bij enig Overheidsvoorschrift gestelde eis, kan geen gebrek aan 

het geleverde vormen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de klacht niet tijdig met inachtneming van het 

voorgaande ter kennis van Ridair/Brema wordt gebracht vervallen de uit de klacht voortvloeiende rechten. Overleg daarna omtrent 

een klacht geschiedt onder voorbehoud van het recht om zich op het verval te beroepen. Een terugzending van het geleverde behoeft 

door Ridair/Brema slechts te worden aangenomen indien de terugzending tevoren schriftelijk is overeengekomen en franco 

geschiedt aan het adres van Ridair/Brema. In gebreken aan het geleverde wordt ter uitsluitende beoordeling van Ridair/Brema en in 

overleg met zijn eventuele toeleverancier(s), voorzien door herstel of vervanging van het geleverde.  

  

9: Aansprakelijkheid:  

Behoudens de toepasselijkheid van enige dwingende wetsbepaling is Ridair/Brema slechts aansprakelijk voor een tekortkoming in 

de hoofdverplichting van de overeenkomst:  

-en er sprake is van eigen opzet of grove schuld van Ridair/Brema, haar firmanten en/of leidinggevende ondergeschikten; of   

-voor zover de schade is gedekt door enige door Ridair/Brema afgesloten verzekering en de verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering 

overgaat. 

Ridair/Brema is in elk geval niet aansprakelijk:  

-wegens te late levering, tenzij voor de levering een fatale datum is overeengekomen;  

-voor zover de wederpartij aanspraak kan maken op uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst;  

-voor zover de schade een gevolg is van een tekortkoming in een nevenverplichting;  

-voor zover sprake is van andere dan personen- of letselschade;  

-voor zover de schade het bedrag van € 25.000,-  overtreft. (vervolg: blad 2 van 2) 

 

 

 



Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Ridair/Brema V.O.F. (blad 2 van 2) 

 

10: Overmacht:  

Onder overmacht wordt in elk geval verstaan werkstaking, brand, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel,  

transportmoeilijkheden, onvoldoende aanvoer van grondstoffen en/of onderdelen, oorlog of daarmede  

vergelijkbare situaties, natuurrampen, het niet- of niet tijdig verkrijgen van de voor de levering benodigde  

vergunning(en) van Overheidswege en het ontbreken van de voor de vervaardiging en/of levering vereiste  

medewerking van derden, één en ander hetzij bij Ridair/Brema, hetzij bij zijn toeleverancier(s). Ridair/Brema is  

gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen is geleverd voor aanvang van de overmachtsituatie.  

  

11: Betaling en verzuim:  

Betaling dient plaats te vinden contant bij de aflevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factuur een andere 

betaaldatum is aangegeven, zonder korting of verrekening. 

Bij overschrijding van de betaaldatum:  

-is de wederpartij dadelijk in verzuim;  

-is een rente verschuldigd, waarvan het percentage gelijk is aan dat van de wettelijke rente vermeerderd met twéé, over het 

factuurbedrag, ingaande op de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening;  

-is Ridair/Brema bevoegd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen;  

-zijn alle andere vorderingen van Ridair/Brema op de wederpartij opeisbaar en op gelijke wijze rentedragend. 

De wederpartij is eveneens in verzuim indien hij enige vordering van Ridair/Brema onbetaald laat.  

Betalingen strekken in mindering van achtereenvolgens de kosten, de verschenen rente, de niet-betaalde facturen in de volgorde van 

de factuurdatum en de overige vorderingen, ook al mocht bij betaling anders zijn vermeld.  

  

12: Eigendomsvoorbehoud:  

Het geleverde blijft het eigendom van Ridair/Brema zolang geen betaling heeft plaatsgevonden van alle vorderingen op de 

wederpartij, waarvoor krachtens de wet een eigendomsvoorbehoud kan worden gemaakt.  

  

13: Zekerheid:  

Ridair/Brema is te allen tijde bevoegd van de wederpartij zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen te verlangen.  

  

14: Inbreuk op rechten van derden: 

Indien het geleverde wordt vervaardigd volgens tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen van de wederpartij, draagt 

laatstbedoelde zorg:  

-voor het verkrijgen van de als gevolg daarvan eventueel van derden benodigde medewerking; en  

-het risico voor het niet-verkrijgen van deze medewerking.  

  

15: Rechtskeuze:  

Op alle aanbiedingen van Ridair/Brema en alle met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.  

  

16: Bevoegde rechter:  

Alle geschillen, ook die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, en verband houdende met een overeenkomst 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het ressort 

waarbinnen het bedrijf van Ridair/Brema is gevestigd. De wederpartij wiens woonplaats in Nederland is gelegen, heeft de 

bevoegdheid om binnen één maand na een beroep op dit beding, bij een schriftelijke mededeling aan Ridair/Brema voor de 

beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

 

 

1 januari 2011 

 

Deze voorwaarden zijn, onder nr. 51220172, gedeponeerd bij de K.v.K. te Apeldoorn. 


