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§ 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1.1. Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Broshuis B.V. en/of Broshuis UK 

Limited, hierna ieder afzonderlijk en tezamen aangeduid als "Broshuis".  
1.2. Onder de wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die door 

ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene 
voorwaarden heeft aanvaard. 

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, van 
toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop, aanneming van 
werk, reparatie, onderhoud of controle of van welke aard ook met Broshuis. 

1.4 Voor zover schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene 
voorwaarden van toepassing en niet de algemene voorwaarden van de wederpartij. De 
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

1.5. Van deze algemene voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bepalingen zijn alleen van 
toepassing, indien en voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Broshuis zijn bevestigd 
en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt en zijn bevestigd. 

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel 
of gedeeltelijk nietig blijkt of blijken of op andere wijze niet-afdwingbaar is of zijn, blijven 
Broshuis en de wederpartij gebonden aan de overige bepaling(en) van deze algemene 
voorwaarden. Broshuis en de wederpartij zullen de nietige of niet-afdwingbare bepalingen 
vervangen door (een) geldige bepaling(en), waarbij het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht wordt genomen.  

 
§ 2 Aanbiedingen 
2.1. Alle aanbiedingen (en toezeggingen) van (werknemers en/of vertegenwoordigers van) 

Broshuis zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en niet bindend. 
2.2. Indien de wederpartij een vrijblijvende aanbieding aanvaardt, heeft Broshuis het recht het 

aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
2.3. De wederpartij kan geen beroep doen op in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en 

gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens. 
 
§ 3 Totstandkoming van de overeenkomst 
3.1. De overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging ("opdrachtbevestiging") 

door Broshuis van de order of opdracht aan de wederpartij.  
3.2. Geringe of gebruikelijke afwijkingen van hetgeen waartoe Broshuis zich bij 

opdrachtbevestiging heeft verplicht, zijn toegestaan. 
3.3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Broshuis na overleg met de wederpartij, al 

dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de 
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of 
aangebracht dan wel door haar boven de in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde 
werkzaamheden wordt gepresteerd. 

3.4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers en/of vertegenwoordigers van 
Broshuis binden Broshuis niet tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. 

 
§ 4 Prijzen 
4.1. De door Broshuis in de aanbieding en opdrachtbevestiging opgegeven prijzen zijn exclusief 

omzetbelasting en verpakkingsmateriaal en overige op de verkoop en levering vallende 
overheidslasten. 

4.2. Indien na datum van de opdrachtbevestiging één of meer kostprijsfactoren een verhoging 
ondergaan, ook al gebeurt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, is Broshuis 
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Onder voornoemde 
kostprijsfactoren worden o.a. verstaan: belastingen, accijnzen, invoerrechten, 
vrachtprijzen, devaluatie, revaluatie, uitvoerverbod, werkstaking en oorlogsgevaar. Indien 
de voornoemde prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen 
van de overeenkomst heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. 

4.3. Indien de prijzen zijn uitgedrukt in vreemde valuta en na het sluiten van de overeenkomst de 
waarde van de betreffende muntsoort ten opzichte van de euro nadelig voor Broshuis 
gewijzigd wordt, kunnen de prijzen gewijzigd worden mits de tegenwaarde in euro's gelijk blijft 
aan die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. 

 
§ 5 Levering en afname  
5.1 De levering wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geacht te hebben 

plaatsgevonden "ex works", vestigingsplaats Broshuis, volgens de meest actuele Incoterms, 
geldend op de datum van de aanbieding. 

5.2. Zodra de producten gereed zijn voor afname, ontvangt de wederpartij hiervan schriftelijk 
bericht van Broshuis. De wederpartij dient de producten binnen de termijn die in de 
opdrachtbevestiging van Broshuis staat vermeld, af te nemen. 

5.3 De wederpartij dient het product af te nemen, ook als losse onderdelen, ontheffingsbewijzen 
en keuringsdocumenten nog niet beschikbaar zijn. Broshuis dient voornoemde nog niet 
beschikbare onderdelen en documenten zo snel als redelijkerwijs mogelijk beschikbaar te 
stellen aan de wederpartij.  

5.4. Ingeval van niet tijdige afname heeft de wederpartij het recht op een additionele  
afnametermijn van acht werkdagen, die ingaat op de eerste werkdag volgend op die waarop 
door de wederpartij van Broshuis een schriftelijke sommatie tot afname is ontvangen. Tijdens 
de additionele afnametermijn van acht werkdagen is de wederpartij geen aanvullende kosten 
verschuldigd. 

5.5 De wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze aan haar 
worden geleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan haar 
ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met 
het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de 
producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij 
zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten van twee 
procent per week over de factuurwaarde, verschuldigd zijn.  

5.6 Ingeval de wederpartij ook binnen die additionele termijn niet heeft afgenomen, heeft  
Broshuis het recht om na die additionele termijn de overeenkomst te ontbinden c.q. te 
annuleren zonder rechterlijke tussenkomst door eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de 
wederpartij. De wederpartij is gehouden Broshuis alle schade te vergoeden die zij tengevolge 
van de niet tijdige afname heeft geleden. 

5.7. Indien de wederpartij de producten van vervoerder aanneemt, tekent de wederpartij voor 
afname. Dit geldt als bewijs dat het verpakkingsmateriaal  in goede staat is, tenzij door de 
wederpartij een aantekening van het tegendeel is vermeld op de vrachtbrief of het 
ontvangstbewijs.  

5.8. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal deze in bijzijn van de wederpartij 
worden gehouden. Indien de overnamebeproeving is uitgevoerd zonder dat sprake is van een 
gegronde gespecificeerde klacht van de wederpartij, en in het geval de wederpartij niet aan 

haar verplichtingen van artikel 5.6 en 5.7 voldoet, wordt het product geacht te zijn 
geaccepteerd. 

 
§ 6 Levertijd 
6.1. De in de opdrachtbevestiging opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot verzuim 
van Broshuis. Bij overschrijding van de levertijd dient Broshuis schriftelijk in gebreke te 
worden gesteld. Broshuis dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog 
uitvoering te geven aan de overeenkomst.  

6.2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende 
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor uitvoering van het werk door 
Broshuis bestelde materialen. Indien buiten schuld van Broshuis vertraging ontstaat als 
gevolg van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van 
het werk benodigde en bestelde materialen niet op tijd worden geleverd, wordt de levertijd 
voor zover nodig verlengd. 

6.3 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring bij 
Broshuis is overeengekomen, voor keuring gereed is. In overige gevallen geldt het product 
als geleverd wanneer het voor transport gereed is, een en ander nadat de wederpartij 
daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld.  

6.4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd 
bepaald, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van 
Broshuis ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de wederpartij aan enige uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking 
tot de uitvoering van de overeenkomst. 

6.5 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Broshuis geeft overschrijding van de 
levertijd de wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
overeenkomst. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de wederpartij 
geen recht tot het zonder rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van 
werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 

 
§ 7 Overmacht 
7.1. Van overmacht aan de zijde van Broshuis is sprake, indien Broshuis na het totstandkomen 

van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan 
de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, 
terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, 
uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën,  
een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van 
de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten, storingen in de levering van 
energie, alles zowel in het bedrijf van Broshuis als bij derden, van wie Broshuis de benodigde 
materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of 
gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten 
de schuld of de risicosfeer van Broshuis ontstaan.  

7.2. Broshuis heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die  
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Broshuis haar verbintenis had moeten 
nakomen. 

7.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Broshuis  
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door 
Broshuis niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding 
bestaat. 

7.4. Indien Broshuis bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds 
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  

 
§ 8 Ontbinding en opschorting  
8.1.  Indien de wederpartij bevoegd is om de overeenkomst te ontbinden ex. artikel 6:265 BW, is 

Broshuis gerechtigd onmiddellijk betaling te verlangen van de ter uitvoering van de 
overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde 
grondstoffen, materialen, onderdelen en andere producten, dit met een waarde die daaraan 
in redelijkheid moet worden toegekend. De wederpartij is gehouden Broshuis schadeloos te 
stellen door betaling van tenminste vijfentwintig procent van de koopsom. 
De wederpartij vrijwaart bij ontbinding Broshuis voor de aanspraken van derden in verband 
met vorderingen die deze derden tegen Broshuis geldend kunnen maken en die direct 
verband houden met de ontbinding van de in dit artikel bedoelde overeenkomst. 

8.2.  Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor 
haar uit de met Broshuis gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige 
twijfel onderhevig is of de wederpartij in staat is aan haar contractuele verplichting te voldoen, 
is Broshuis gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, 
hetzij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op 
te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige 
schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. 

8.3.  Gedurende de opschortingstermijn is Broshuis bevoegd nakoming van de overeenkomst 
voort te zetten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Na afloop van de 
opschortingstermijn dient Broshuis de overeenkomst na te komen of de overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden.  

8.4. In geval van opschorting krachtens artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, wordt de 
overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen 
en van de ten gevolge van de opschorting door Broshuis bespaarde kosten, en is Broshuis 
bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking 
genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere producten voor 
rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens 
artikel 8.3 wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft 
plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van 
de ten gevolge van de ontbinding door Broshuis bespaarde kosten, en is de wederpartij 
gehouden om dit bedrag te betalen binnen een door Broshuis aan te geven termijn en is de 
wederpartij gehouden de daarin begrepen producten af te nemen, bij gebreke waarvan 
Broshuis bevoegd is deze producten voor rekening en risico van de wederpartij te doen 
opslaan dan wel te verkopen. In geval van verkoop is Broshuis gerechtigd tot de opbrengst 
van de verkoop. 

 
§ 9 Intellectuele eigendomsrechten 

9.1 Documentatie, tekeningen, matrijzen, modellen, afbeeldingen of gelijksoortige technische 
voorbeelden worden en blijven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eigendom van 
Broshuis, ook als hiervoor bij de wederpartij kosten in rekening zijn gebracht. Het is 
wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Broshuis voornoemde 
documentatie, tekeningen etc. aan derden ter beschikking te stellen, ter inzage te geven, te 
kopiëren, te gebruiken, of hierover mededelingen te doen. De hiervoor genoemde 
documentatie, tekeningen etc. dienen  op eerste verzoek van Broshuis terstond aan haar te 
worden teruggegeven. 

9.2. Indien Broshuis gebruik maakt van door de wederpartij verstrekte documentatie, tekeningen, 
matrijzen, modellen, afbeeldingen of gelijksoortige technische voorbeelden staat de 
wederpartij ervoor in jegens Broshuis dat door uitvoering van de opdracht geen inbreuk op 



 

 

intellectuele eigendomsrechten van derden of misbruik van bedrijfsgeheimen van derden 
wordt gemaakt. De wederpartij vrijwaart Broshuis terzake van aanspraken van derden uit dien 
hoofde. 

9.3. De wederpartij is voor iedere overtreding van het in lid 9.1 bepaalde een boete verschuldigd 
van tenminste EUR 2000,00 per overtreding (te weten iedere inbreukmakende handeling), 
onverlet de rechten van Broshuis op volledige schadevergoeding en/of nakoming of 
ontbinding van de overeenkomst. 

 
§ 10  Risico- en eigendomsvoorbehoud 
10.1.  Nadat het product is geleverd in de zin van artikel 5 lid 2 draagt de wederpartij het risico 

voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens 
opzet of grove schuld van Broshuis.  

10.2.  De door Broshuis geleverde producten blijven het eigendom van Broshuis totdat de 
wederpartij de volgende verplichtingen uit alle met Broshuis gesloten 
koopovereenkomsten deugdelijk is nagekomen: 
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren product/producten zelf, 
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Broshuis 

verrichte of te verrichten diensten, 
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) 

overeenkomst(en). 
10.3. Door Broshuis afgeleverde producten, die krachtens art. 10.2 onder het 

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale 
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de 
producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 

10.4.  Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij 
dit niet zal doen, is Broshuis gerechtigd afgeleverde producten waarop het in art. 10.2 
bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de 
wederpartij houden, weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle 
medewerking te verschaffen op straffe van een boete van tien procent per dag van het door 
haar verschuldigde. 

10.5.  Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen 
vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Broshuis zo snel als redelijkerwijs 
verwacht mag worden, op de hoogte te stellen. 

10.6.  De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Broshuis: 
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te 

houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van 
deze verzekering ter inzage te geven; 

- alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden aan Broshuis op de manier 
die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 

- de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen 
van onder eigendomsvoorbehoud door Broshuis geleverde producten te verpanden 
aan Broshuis op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als het eigendom van 
Broshuis; 

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die 
Broshuis ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de producten 
wil treffen en die de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van 
haar bedrijf. 

 
§ 11  Betaling 
11.1.  Betaling dient plaats te vinden binnen de gestelde betalingsdatum, door middel van  

overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een rekeningnummer van Broshuis, 
zoals dat op de factuur is aangegeven. Verrekening is niet toegestaan. Na het verstrijken 
van de betalingsdatum  is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment 
van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke 
rente plus twee procent en buitengerechtelijke incassokosten over het factuurbedrag (zie 
artikel 12.1) verschuldigd. 

11.2.  In geval van liquidatie, (een aanvraag tot) faillissement of (een aanvraag tot) surséance van 
betaling van de wederpartij, dan wel in geval van omstandigheden, waarbij het verhaal van 
de vordering van Broshuis redelijkerwijs in gevaar zal kunnen komen, zullen de verplichtingen 
van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn. In alle voornoemde gevallen heeft Broshuis 
tevens het recht alle leveringen en/of werkzaamheden stop te zetten, geleverde en/of 
bewerkte producten terug te halen of weg te nemen of onder haar te houden, zonder 
rechterlijke tussenkomst. 

11.3.  Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats 
van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die 
het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft 
op een latere factuur. 

11.4.  Indien een wederpartij niet binnen de gestelde betalingsdatum betaalt, wordt zij geacht van 
rechtswege in verzuim te zijn en heeft Broshuis het recht zonder enige ingebrekestelling 
haar vanaf de vervaldag rente van anderhalf procent per maand in rekening te brengen. 

11.5.  De voldoening van een vordering door de wederpartij per wissel of per cheque geldt slechts 
als zodanig nadat verzilvering en uitbetaling zonder voorbehoud aan Broshuis hebben 
plaatsgevonden. 

11.6.  Broshuis is voorts gerechtigd buiten de koopsom en rente van anderhalf procent per 
maand van de wederpartij te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
incassokosten, die minimaal vijftien procent bedragen van de hoofdsom, die door niet 
tijdige betalingen zijn veroorzaakt. 

 
§ 12  Incassokosten 
12.1.  Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd: 
- over de eerste EUR 3.000,00 van factuurbedrag  vijftien procent 
- over het meerdere tot EUR 6.000,00 van factuurbedrag tien procent 
- over het meerdere tot EUR 15.000,00 van factuurbedrag acht procent 
- over het meerdere tot EUR 60.000,00 van factuurbedrag vijf procent 
- over het meerdere    drie procent 

Indien Broshuis aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk 
waren, komen ook deze voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking. 

12.2.  De wederpartij is jegens Broshuis de door Broshuis gemaakte gerechtelijke kosten 
verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien 
Broshuis en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke 
uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate 
in het ongelijk wordt gesteld. 

 
§13 Garantie en reclame 
13.1.  Gedurende twaalf maanden na de levering als bedoeld in artikel 5, garandeert Broshuis de 

constructie, de kwaliteit van het gebruikte materiaal en de deugdelijkheid van de door Broshuis 

geleverde nieuwe (niet zijnde tweedehands) producten, en - in geval er sprake is van 
aangenomen werk - bovendien de deugdelijkheid van de uitvoering hiervan; een en ander 
overeenkomstig de eisen die, gezien de stand der techniek op het moment van vervaardigen, 
gesteld mogen worden aan materialen en fabricage c.q. uitvoering van werken. Deze garantie 
is beperkt tot kosteloze vervanging of herstel in de fabrieken of werkplaats(en) van Broshuis, 
terwijl alle hierop betrekking hebbende transport- en eventuele verzendkosten voor rekening 
komen van de wederpartij.  

 
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden dan wel geheel of 
gedeeltelijk het gevolg zijn van: 

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel 
ander dan het voorziene normale gebruik; 

b. normale slijtage; 
c. reparaties door derden waaronder begrepen de wederpartij; 
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van 

toegepaste materialen. 
13.2.  Indien vervanging of herstel naar oordeel van Broshuis niet mogelijk is, is Broshuis hoogstens 

gehouden tot vergoeding van het betreffende factuurbedrag. 
13.3.  Gebreken dienen zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan maar uiterlijk binnen veertien 

dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te worden gemeld aan 
Broshuis, bij overschrijding waarvan elke aanspraak tegen Broshuis ter zake van die 
gebreken vervalt. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige melding op 
straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. 

13.4.  De garantie kan alleen worden ingeroepen, indien de wederpartij aan haar verplichtingen uit 
de overeenkomst heeft voldaan, en mitsdien alle voorschriften, gebruiksaanwijzingen en 
andere instructies met betrekking tot de producten in acht heeft genomen. 

13.5.  Ter zake van de door Broshuis geleverde dan wel gebruikte producten en/of onderdelen van 
die producten, die door derden zijn vervaardigd of geleverd, wordt door Broshuis slechts 
garantie verleend voor zover in de mate waarin door die derden aan Broshuis te dien aanzien 
garantie wordt verleend. 

13.6.  Voldoening aan de garantieplicht door Broshuis geldt als enige en algehele 
schadevergoeding, zodat Broshuis nimmer aansprakelijk is voor andere schade van welke 
aard ook en bedrijfsschade en/of andere gevolgschade. 

13.7.  Indien Broshuis ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten 
vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Broshuis. 

13.8.  Ter zake van de door Broshuis uitgevoerde reparatie of revisie werkzaamheden of andere 
diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de 
deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden voor een periode van 
zes maanden. 

13.9.  Ter zake van de door Broshuis uitgevoerde inspecties advisering en soortgelijke verrichtingen 
wordt geen garantie gegeven. 

13.10  Het beweerdelijk niet nakomen door Broshuis van zijn garantieverplichtingen ontslaat de 
wederpartij niet van de verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit enige met Broshuis 
gesloten overeenkomst. 

 
  § 14    Aansprakelijkheid 

Broshuis is jegens de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 
14.1.  Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde producten geldt uitsluitend de 

aansprakelijkheid als geregeld in artikel 13 (Garantie) van deze voorwaarden. 
14.2.  Broshuis is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Broshuis 

of haar werknemers en/of vertegenwoordigers.  
14.3.  De aansprakelijkheid van Broshuis is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door de 

verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt 
gedekt. 

14.4.  Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de 
aansprakelijkheid van Broshuis terzake de geleverde producten en/of van bijkomende 
dienstverlening beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde producten/diensten. 

14.5  Broshuis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 
 §  15   Verbod verkoop en levering in de USA en/of  Canada 

15.1 Het is de wederpartij verboden om de van Broshuis gekochte goederen door te verkopen  
en te leveren dan wel anderszins ter beschikking te stellen aan afnemers in de Verenigde 
Staten van Amerika en/ of Canada. 

15.2  De wederpartij dient alle benodigde maatregelen te nemen om te voorkomen dat de door 
Broshuis geleverde goederen in de Verenigde Staten van Amerika en/ of Canada 
terechtkomen en is jegens Broshuis gehouden deze verplichting middels een kettingbeding 
met haar afnemers overeen te komen. 

15.3 De wederpartij is voor iedere overtreding van het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde een  
boete verschuldigd van tenminste € 50.000,- onverlet de rechten van Broshuis op volledige 
schadevergoeding. 

15.4  De wederpartij vrijwaart Broshuis voor alle aanspraken die gebruikers van door Broshuis 
geproduceerde goederen in de Verenigde Staten van Amerika en/ of Canada jegens Broshuis 
geldig mochten maken in geval de wederpartij enig in dit artikel neergelegde verbod mocht 
hebben overtreden. 

 
  § 16    Reparaties retentierecht e.d. 

16.1.  Broshuis is bevoegd de onder haar berustende producten ter uitvoering van de te verrichten 
reparatie, montage en/of inspectiewerkzaamheden bij een ander bedrijf onder te brengen. 
Broshuis is niet aansprakelijk voor schade aan de onder haar berustende producten als 
gevolg van het vervoer naar een dergelijk ander bedrijf of het verblijf aldaar. 

16.2.  Broshuis is gerechtigd om de te repareren en gerepareerde producten onder zich te houden 
totdat het geheel van de reparatie en/of overige oudere vorderingen zijn voldaan. Worden de 
vordering(en) niet tijdig voldaan, dan is Broshuis gerechtigd deze producten te verkopen ter 
kwijting van de schuld. 

 
  § 17    Geschilbeslechting 

 Ieder geschil tussen de wederpartij en Broshuis zal ter vrije bepaling van Broshuis worden 
beslecht door de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, of door de rechtbank die bevoegd is in 
de woonplaats van de wederpartij, tenzij dwingende competentieregels aan deze keuze in de 
weg zouden staan. 

  
  § 18    Toepasselijk recht 

Op alle rechtsbetrekkingen, overeenkomsten, aanbiedingen en geschillen waarbij Broshuis 
partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 

  § 19    Slotbepaling 
Bij verschil van mening omtrent de tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt 
uitsluitend de Nederlandse tekst als bindend beschouw


