
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN   
  

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REYNAERS B.V. gevestigd en kantoorhoudende 

te Helmond. De algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant op 

7 januari 2021. 

  

Artikel 1: Geldigheid  

1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle rechtsverhoudingen, aanbiedingen en 

overeenkomsten die Reynaers sluit met iedere individuele afnemer, hierna aangeduid met  

“Wederpartij”. 

2. Met Reynaers kan in de zin van deze verkoopvoorwaarden ook zijn bedoeld een aan Reynaers B.V. 

gelieerde vennootschap die deze verkoopvoorwaarden van toepassing heeft verklaard op een 

overeenkomst. 

3. Indien Wederpartij algemene voorwaarden hanteert, dan zijn deze voor Reynaers pas toepasselijk, indien zij 

door de directie van Reynaers uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.  

  

Artikel 2: Doorverkoop  

  Door het plaatsen van een bestelling, erkent Wederpartij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van, en 

zich akkoord te verklaren met, het verbod op loutere doorverkoop van de bij Reynaers aangekochte 

goederen.   

Meer bepaald is het Wederpartij verboden de bij Reynaers aangekochte goederen door te verkopen indien 

deze goederen niet eerst door Wederpartij zijn be- of verwerkt tot afgewerkte ramen en/of deuren, of tot 

pakketten met bewerkte profielen klaar voor assemblage.   

Bij overtreding is Wederpartij aansprakelijk voor de door Reynaers geleden en te lijden schade.  

  

Artikel 3: Aanbiedingen, bevestiging en eigendom tekeningen e.d.  

1. Iedere aanbieding van Reynaers is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij 

uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Ieder aanbod dat door Wederpartij is 

geaccepteerd kan door Reynaers binnen acht dagen na deze acceptatie worden ingetrokken.  

2. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, adviezen, berekeningen, mededelingen van 

Reynaers omtrent capaciteiten verstrekt in catalogi, circulaires of anderszins zijn niet bindend en zijn 

bedoeld om een algemene voorstelling van hetgeen wordt aangeboden te geven. Afwijkingen geven 

Wederpartij niet het recht op reclame of klacht dan wel de goederen te weigeren of een vergoeding, hoe dan 

ook, te verlangen.  

3. Aanbiedingen, ontwerpen, tekeningen en andere gegevens, die door Reynaers worden verstrekt, blijven 

eigendom van Reynaers en zij houdt daarop haar auteursrechten. Zonder toestemming van Reynaers 

mogen deze aanbiedingen, ontwerpen, tekeningen en andere gegevens niet aan derden worden verstrekt of 

gekopieerd, tenzij uitdrukkelijk daarvoor door Reynaers voorafgaand toestemming is verleend.  

4. Opdrachten aan vertegenwoordigers of tussenpersonen van Reynaers binden Reynaers eerst indien zij door 

de directie van Reynaers schriftelijk zijn bevestigd.  

  

Artikel 4: Prijzen  

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de prijzen op de dag van de levering blijkens 

de laatst door Reynaers uitgegeven prijslijst, behoudens de kennelijke vergissingen in die prijslijst. Ingeval 

van kennelijke vergissingen bepaalt Reynaers de prijs en heeft Wederpartij het recht de bestelling te 

annuleren zonder dat over en weer enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn. De prijzen en 

prijsopgaven van Reynaers, voorkomende in de prijslijsten, circulaires, advertenties brieven of waarin ook, 

zijn steeds vrijblijvend en zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens.  

2. Wanneer binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst de kostprijs voor Reynaers een 

voorziene of onvoorziene verhoging ondergaat ten gevolge van kostenstijgende factoren, is Reynaers 

gerechtigd deze prijsverhogingen aan Wederpartij door te berekenen. Ook na verloop van drie maanden is 

Reynaers gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen, in welk geval Wederpartij echter gerechtigd is de 

overeenkomst te ontbinden binnen acht dagen na de mededeling van de prijsverhoging.  

3. Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege die na de aanbieding of de 

totstandkoming van de overeenkomst verhoogd worden, worden aan Wederpartij in rekening gebracht.  



4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn de door Reynaers opgegeven prijzen 

exclusief omzetbelasting en andere heffing van overheidswege. 

  

Artikel 5: Afmetingen, maten, gewichten en andere gegevens  

1. Ten aanzien van afmetingen, maten en gewichten van te leveren en/of te monteren aluminium profielen, 

goederen, materialen of onderdelen hanteert Reynaers de gewone en uitdrukkelijke afmetingen, maten en 

gewichten en Reynaers behoudt zich ter zake de gebruikelijke toleranties voor zoals vermeld in NEN-EN 

12020-2 2008.  

2. Wederpartij staat in voor de juistheid van in een bestek en/of tekening voorkomende of anderszins aan 

Reynaers verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheid, constructies, methoden van plaatsing 

etc., een en ander in de meest ruime zin van het woord. Reynaers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

voor door Wederpartij verstrekte maten, hoeveelheden en gewichten.    

  

Artikel 6: Afwijkende leveringen  

1. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft Reynaers de keuze dit deel te leveren en te 

factureren, of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is.  

2. Tenzij bij de bestelling door Wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn bedongen en door Reynaers 

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.  

3. Reynaers behoudt zicht het recht voor om met een geringe afwijking in kleur en/of dessin van standaard- of 

andere monsters te leveren, het een en ander onder andere voor moffelwerk conform Qualicoat en voor 

annodisatie conform EEWA-EURAS.  

  

Artikel 7: Levering, leveringstijden en transportkosten 

1. Door Reynaers genoemde leveringstijden zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders tussen 

partijen is overeengekomen. Is uitdrukkelijk een leveringstijd overeengekomen dan wordt daaronder 

verstaan de maximale termijn, waarbinnen de gekochte goederen zullen worden geleverd.  

2. Een overeengekomen leveringstijd gaat pas in nadat;  

a. Reynaers een door Wederpartij voor akkoord getekende opdrachtbevestiging heeft terugontvangen en  

b. Reynaers de voor de levering door Wederpartij te verstrekken gegevens en/of tekeningen van  

Wederpartij heeft ontvangen en  

c. door Reynaers vervaardigde en aan Wederpartij verstrekte tekeningen door Wederpartij voor akkoord 

zijn ondertekend en door Reynaers zijn terugontvangen en   

d. een eventueel tevoren overeengekomen eerste betalingstermijn door Wederpartij aan Reynaers is 

voldaan.  

3. Reynaers levert uitsluitend, Ex Works zoals omschreven in de Incoterms 2020, met de aantekening dat 

Reynaers het transport organiseert (en daarvoor geen kosten in rekening brengt) als de levering een 

bepaalde waarde, zo beschreven in de meest recente prijslijst, overschrijdt. Reynaers kan dan het transport 

dan zelf uitvoeren of uitbesteden. Is de waarde lager dan komen de transportkosten voor rekening van 

Wederpartij. Wanneer de goederen door Wederpartij worden afgehaald, wordt hiervoor geen vergoeding 

en/of korting gegeven.  

 

Artikel 8: Plaats van levering, lossen  

1. Indien Reynaers het transport organiseert zoals in het voorgaande artikel omschreven, is dit inclusief het 

lossen. 

2. Het lossen geschiedt uitsluitend op de plaats, die bij het aangaan van de overeenkomst door Wederpartij 

aan Reynaers is opgegeven. Dit lossen geschiedt naast, tot of (voor zover van overheidswege toegelaten) 

op de meest nabijgelegen openbare weg of rijbaan, die voor normaal vrachtverkeer bereikbaar is. Tot verder 

transport vanaf deze plaats naar de bouwplaats of naar een andere plaats, is Reynaers niet gehouden.  

3. De bereikbaarheid van de plaats van lossing is onder alle omstandigheden voor risico van Wederpartij.  

  

Artikel 9: Transportmateriaal  

1. Wederpartij zal al het transportmateriaal, dat door Reynaers is aangewend, dadelijk vrijgeven, zodanig dat 

geen kosten ten gevolge van vertraging of schade aan de transportmiddelen voor Reynaers ontstaan. 

Wederpartij zal voldoen aan alle instructies, die Reynaers mocht geven voor het retourneren van het 

materiaal. Niet opvolgen van instructies van (medewerkers van) Reynaers is voor risico van Wederpartij.  



2. Het bij levering achtergebleven transportmateriaal is voor rekening en risico van Wederpartij tot de 

terugontvangst door Reynaers schriftelijk is bevestigd. Wederpartij vrijwaart Reynaers voor alle 

aansprakelijkheid en verplicht zich tot zorg voor de ter beschikking gestelde transportmaterialen.   

  

Artikel 10: Risico bij levering  

1. Zoals omschreven in de Incoterm 2020 komt bij levering ex Works, de levering, het vervoer en het lossen 

voor risico van Wederpartij. Ook indien door medewerkers van Reynaers hulp wordt verleend bij de levering, 

het vervoer of het lossen of verder transport, nadat de goederen tot naast het vervoermiddel zijn gelost, is 

alle risico voor Wederpartij.   

2. Indien goederen, door welke omstandigheid dan ook, door Wederpartij niet kunnen worden afgenomen op 

de bevestigde leverdatum of uitvoering van de opdracht door omstandigheden aan de zijde van Wederpartij 

niet kan plaatsvinden, is Reynaers gerechtigd de bestelde goederen respectievelijk het voor het uitvoerwerk 

gereedstaande materiaal te factureren.  

3. Indien goederen dan in opslag blijven in magazijnen van Reynaers, komt de opslag voor rekening en voor 

risico van Wederpartij.  

4. Indien de situatie van art 10.3. twee maanden heeft geduurd, dan is Reynaers gerechtigd de gesloten 

overeenkomst als ontbonden te beschouwen, de goederen, te verkopen, de verkregen prijs te verrekenen 

met de geleden schade en de overige schade van Wederpartij te vorderen.  

  

Artikel 11: Goederenontvangst  

1. Wederpartij is gehouden tot afname en ontvangst op het moment, waarop Reynaers de goederen aanbiedt.  

2. Wederpartij is gehouden goederen direct bij ontvangst te controleren op hoeveelheid en beschadiging en is 

gehouden een eventueel geconstateerd gebrek onmiddellijk aan Reynaers te melden, hetzij door notitie op 

de vrachtbrief of afleveringsbon, hetzij door (telefonische) mededeling aan Reynaers gevolgd door een 

schriftelijke bevestiging door Wederpartij, binnen acht dagen na ontvangst van de geleverde goederen.    

3. Indien van de zijde van Wederpartij niemand op de overeengekomen plaats en tijdstip voor ontvangst en 

controle van de goederen beschikbaar is, dan wel niet iemand die daartoe bevoegd is, of in de plaats van 

Wederpartij kan treden, vermeldt de chauffeur of vervoerder dit op de vrachtbrief of de afleveringsbon en 

worden de goederen geacht behoorlijk te zijn geleverd en ontvangen. Het bewijs van eventuele niet 

behoorlijke levering c.q. ontvangst ligt dan bij Wederpartij.  

4. Indien Wederpartij niet meewerkt aan de levering c.q. ontvangst of wanneer Wederpartij niet voldoet aan 

genoemde controleverplichting, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, zullen de goederen geacht worden te 

zijn geleverd c.q. ontvangen en aanvaard. Aan Wederpartij komt in dit geval niet meer het recht toe als 

hierna bedoeld in artikel 12.1.  

  

Artikel 12: Klachten   

1. Het klachtrecht van Wederpartij over de geleverde goederen vervalt acht dagen na ontvangst der goederen 

danwel binnen acht dagen na constatering van het gebrek (ingeval van een verborgen gebrek dat niet bij 

levering kan worden geconstateerd). Klachten dienen op verval van klachtrecht schriftelijk ter kennis gesteld 

te worden aan de directie van Reynaers.  

2. Reynaers is eerst dan verplicht de ingediende reclames in behandeling te nemen, wanneer Wederpartij op 

het moment van het indienen van haar reclame aan al haar verplichtingen jegens Reynaers - uit welke 

verbintenis ook voortvloeiende – heeft voldaan.  

3. Indien een tijdig ingediende klacht dient te worden gehonoreerd, heeft Reynaers de keuze om oorspronkelijk 

geleverde goederen te vervangen door goederen van de overeengekomen kwaliteit dan wel een 

schadeloosstelling te betalen gelijk aan de overeengekomen verkoopprijs van de ondeugdelijke goederen. 

Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan wel schadeloosstelling door Reynaers is uitgesloten.  

4. Reynaers is niet aansprakelijk voor kleine technische afwijkingen van kleur, kwaliteit, dessin enzovoorts.   

  

Artikel 13: Aansprakelijkheid  

1. Reynaers is niet aansprakelijk voor door de Wederpartij geleden schade, behoudens en voor zover 

Wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leidinggevenden 

van Reynaers.   

2. Reynaers is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of 

stagnatieschade, of andere gevolgschade van Wederpartij.  



3. Reynaers is verzekerd tegen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van Reynaers voor schade van 

Wederpartij wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering van Reynaers in het 

desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Reynaers. Indien en voor zover 

om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid 

voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de levering waarop de 

schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt. Dit laatste tot een maximum van  

€ 3.500,00.  

4. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.  

  

Artikel 14: Garantie  

1. Indien en zolang Wederpartij nog iets verschuldigd is aan Reynaers, is Reynaers niet gehouden haar 

garantieverplichtingen jegens wie dan ook na te komen.  

2. Mogelijke garantietermijnen dienen tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen te worden.  

3. Reynaers is van haar garantieverplichting bevrijd, indien Wederpartij zonder goedkeuring van Reynaers 

werkzaamheden aan het geleverde verricht of doet verrichten, dan wel van de door Reynaers gegeven 

voorschriften afwijkt, dan wel het geleverde ondoelmatig en/of tegen de gebruiksvoorschriften gebruikt of laat 

gebruiken.   

4. Voor het geleverde strekt de garantie zich niet verder uit dan tot het gratis herleveren van nieuwe goederen 

soortgelijk aan het geleverde, dan wel tot het terugnemen met restitutie van hetgeen Wederpartij reeds heeft 

betaald, dit ter keuze van Wederpartij.  

5. Garantie voor goederen, door Reynaers met fabrieksgarantie van derden betrokken, gaat niet verder dan de 

door deze derden gegeven garantie.  

6. Indien de door Reynaers geleverde goederen onderdeel uitmaken van een werk dat door Wederpartij aan 

een derde moet worden opgeleverd, dan strekt de door Reynaers aan Wederpartij gegeven garantie als 

boven omschreven zich slechts uit tot deze derde, indien de derde aan Reynaers aantoont, dat Wederpartij 

hem in kennis heeft gesteld van de garantiebepalingen betreffende dit artikel.  

7. Uit hoofde van deze garantiebepalingen aanvaardt Reynaers geen aansprakelijkheid voor vervolgschade bij 

Wederpartij noch bij derden.  

8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is Reynaers uitsluitend gehouden tot nakoming van 

de in deze voorwaarden genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland.  

  

Artikel 15: Betaling  

1. Tenzij anders overeengekomen dienen de door ons aan Wederpartij toegezonden facturen binnen 30 dagen 

na factuurdatum te zijn voldaan. Indien het factuurbedrag niet binnen deze termijn is voldaan, is Wederpartij 

zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim, en is hij vanaf dat moment over de hoofdsom 

rente verschuldigd van 1,5 % per maand.  

2. Indien een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso wordt gegeven zijn 

alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten daarmee verband houdend voor rekening van Wederpartij. De 

buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van de hoofdsom met een absoluut minimum 

van € 500,00 exclusief BTW.   

3. Reynaers is ook na het tot stand komen van de overeenkomst gerechtigd van Wederpartij zekerheid te 

bedingen, indien goede grond bestaat de vrezen dat Wederpartij zijn verplichtingen jegens Reynaers  

niet (tijdig) zal nakomen.   

  

Artikel 16: Overmacht  

1. Indien Reynaers ten gevolge van overmacht niet in staat is om haar verplichtingen jegens Wederpartij na te 

komen, is Reynaers gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht 

verhinderende oorzaak op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.  

2. Indien Reynaers het bij intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen 

verplichtingen heeft voldaan, is Reynaers gerechtigd de gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden c.q. 

geleverde zaken te factureren en dient Wederpartij deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke 

transactie. 

3. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan; pandemie, werkstaking, 

bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, 

waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, 



waaronder in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij ons c.q. 

bij onze toeleveranciers, alsmede wanprestatie door onze toeleveranciers.  

  

Artikel 17: Betalingsonmacht Wederpartij  

In geval van niet betaling van een opeisbaar bedrag, dan wel bij staking van betaling, aanvragen van 

surséance of van faillissement of liquidatie van de zaken van Wederpartij, kan Reynaers alle opdrachten en 

bestellingen van Wederpartij, of het gedeelte daarvan dat op die dag nog uitgevoerd moet worden, zonder 

gerechtelijke tussenkomst annuleren en de nog niet betaalde goederen terugvorderen, onverminderd het 

recht op schadevergoeding. In alle voormelde gevallen wordt elke vordering van Reynaers terstond en 

geheel opeisbaar.  

  
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud  

1. Reynaers blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken tot het moment waarop Wederpartij aan alle 

verplichtingen jegens Reynaers ter zake de betreffende, de vorige en volgende transacties heeft voldaan. Tot 

dat tijdstip is Wederpartij gehouden de door Reynaers geleverde goederen gescheiden van andere goederen 

en duidelijk geïdentificeerd als Reynaers’ eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te 

houden.  

2. Indien Wederpartij enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens Reynaers niet nakomt, dan wel 

indien er gegronde vrees bestaat dat Wederpartij voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is 

Wederpartij in verzuim, zodat Reynaers zonder ingebrekestelling gerechtigd is de geleverde zaken terstond 

onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname komen dan steeds 

ten laste van Wederpartij.  

3. Wederpartij is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te 

vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.   

4. Indien Reynaers geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken zijn 

vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Reynaers te 

verpanden en in dat kader de nodige handelingen daartoe te verrichten.  

  

Artikel 19: Geschillen  

1. Op alle geschillen welke tussen partijen zullen ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.   

2. Alle geschillen zullen worden behoudens dwingend rechtelijke bepalingen, berecht door de Rechtbank Oost-

Brabant, tenzij Reynaers kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.  

  

Helmond, 7 januari 2021  

Reynaers  

de directeur  

E.J. van Ginkel  

  
  

  


