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§ 1 Algemeen 
 

(1) Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle 
aanbiedingen en contracten inzake leveringen en 
prestaties van RJ Lasertechnik GmbH, Boschstrasse 20, 
52531 Übach-Palenberg. 

 
(2) Deze algemene voorwaarden zijn exclusief geldig; 

tegengestelde of afwijkende voorwaarden van de 
besteller erkent RJ Lasertechnik GmbH niet, tenzij 
uitdrukkelijk met de geldigheid werd ingestemd. De 
algemene voorwaarden van RJ Lasertechnik GmbH zijn 
ook van toepassing wanneer er met kennis van 
tegengestelde of van deze voorwaarden afwijkende 
voorwaarden van de besteller zonder voorbehoud aan 
de besteller wordt geleverd. 

 

§ 2 Aanbiedingen 
 

(1) Het aanbod van RJ Lasertechnik GmbH is vrijblijvend. 
Maat-, gewichts- en prestatiegegevens alsook 
afbeeldingen en tekeningen zijn bij benadering en niet-
bindend, voor zover ze niet uitdrukkelijk als bindend 
zijn aangeduid. 

 
(2) Voor de juridische relatie tussen RJ Lasertechnik GmbH 

en de bedrijfspartner is alleen het schriftelijke gesloten 
contract met inbegrip van deze algemene 
voorwaarden doorslaggevend, in andere gevallen de 
inhoud van de opdrachtbevestiging van RJ 
Lasertechnik GmbH inclusief deze algemene 
voorwaarden. Alle overeenkomsten - van welke aard 
dan ook - die tussen RJ Lasertechnik GmbH en de 
besteller voor het uitvoeren van een contract worden 
gesloten, moeten schriftelijk in dit contract worden 
vastgelegd. Mondelinge afspraken zijn niet geldig. 

 
(3) Voor schriftelijke aanbiedingen geldt een bindende 

termijn van 4 weken voor zover niets anders overeen 
werd gekomen. 

 
(4) RJ Lasertechnik GmbH heeft de eigendoms- en 

auteursrechten op de documenten - zoals 
afbeeldingen, tekeningen, schetsen, gewichts- en 
maatgegevens - die aan een aanbod worden 
toegevoegd. Ze mogen niet toegankelijk gemaakt 
worden voor derden, tenzij de besteller voor de 
overdracht aan derden uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van RJ Lasertechnik GmbH gekregen 
heeft. De documenten moeten op aanvraag worden 
teruggegeven. 

 

(5) Indien de besteller in tegenspraak met punt 4 
documenten zonder toestemming doorgeeft aan 
derden of uit de aanboddocumenten van RJ 
Lasertechnik GmbH ideeën of creaties overneemt, is hij 
verplicht een schadevergoeding te betalen, en dat 
zonder bewijs van een concrete schade forfaitair 
minstens 5% van de bruto som van het aanbod. 

 

§ 3 Prijsbepaling en betaling 
 

(1) Voor zover uit de opdrachtbevestiging niets anders 
blijkt, gelden de prijzen af fabriek in EUR zonder de 
geldende btw, zonder verpakking en verzending. 

 
(2) De prijzen van de opdrachtbevestiging resp. de factuur 

zijn altijd van toepassing. De betaling moet binnen 10 
dagen vanaf de factuurdatum met 2% korting, ten 
laatste 30 dagen vanaf de factuurdatum netto worden 
uitgevoerd. 

 
(3) Indien de betalingstermijn niet wordt nageleefd, 

rekenen we verwijlintresten aan volgens de geldende 
verwijlintrestvoet voor handelstransacties. De 
besteller kan enkel tegenvorderingen verrekenen die 
niet betwist, rechtsgeldig of door RJ Lasertechnik 
GmbH erkend zijn. Hij heeft alleen in zoverre een 
retentierecht als zijn tegenvordering op dezelfde 
contractuele relatie gebaseerd is. 

 

(4) De vorderingen van RJ Lasertechnik GmbH moeten bij 
wanbetaling, betalingsmoeilijkheden, inleiding van 
faillissements- of schikkingsprocedures onmiddellijk 
worden betaald.  

 

(5) Voor alle leveringen en diensten geldt een minimale 
bestelwaarde van € 90,00 excl. btw. 

 

§ 4 Eigendomsvoorbehoud 
 

(1) Leveringen van goederen blijven tot aflossing van alle 
vorderingen waarop RJ Lasertechnik GmbH volgens de 
zakelijke relatie met de besteller recht heeft, 
eigendom van RJ Lasertechnik GmbH. Het stopzetten 
van individuele vorderingen in een lopende rekening of 
saldovereffening en het erkennen hiervan heffen het 
eigendomsvoorbehoud niet op. 

 
(2) Zolang het voorwerp van de levering volgens punt 1 

nog de eigendom van RJ Lasertechnik GmbH is, mag de 
besteller het niet verpanden of als zekerheid in 
bewaring geven. Bij pandingen alsook inbeslagnames 
of andere beschikkingen van derden moet de besteller 
RJ Lasertechnik GmbH onmiddellijk schriftelijk op de 
hoogte brengen. Doorverkoop door doorverkopers in 
gewone zakelijke transacties is enkel toegelaten onder 
de voorwaarde dat de doorverkoper betaling van zijn 
klant ontvangt. 

 
(3) Zolang het voorwerp van de levering volgens punt 1 

eigendom van RJ Lasertechnik GmbH is, wordt 
verwerking of herstelling van het geleverde voorwerp 
door de besteller altijd voor RJ Lasertechnik GmbH 
uitgevoerd. Als het voorwerp van de levering met 
andere voorwerpen die geen eigendom zijn van RJ 
Lasertechnik GmbH, wordt verwerkt, verkrijgt RJ 
Lasertechnik GmbH het mede-eigendom van de 
nieuwe zaak in verhouding van de waarde van het 
voorwerp van de levering tegenover de andere 
verwerkte voorwerpen op het moment van de 
verwerking. Voor de door de verwerking ontstane zaak 
geldt overigens hetzelfde als voor het onder 
voorbehoud geleverde voorwerp. 

 

(4) Indien het voorwerp van de levering volgens punt 1 
nog eigendom is van RJ Lasertechnik GmbH en 
onscheidbaar vermengd wordt met andere 
voorwerpen die geen eigendom zijn van RJ 
Lasertechnik GmbH, verkrijgen we het mede-
eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van de 
waarde van het voorwerp van de levering tegenover de 
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andere vermengde voorwerpen op het moment van de 
vermenging. Indien de vermenging zodanig wordt 
uitgevoerd dat de zaak van de besteller als hoofdzaak 
beschouwd moet worden, geldt als overeengekomen 
dat de besteller het mede-eigendom proportioneel 
aan RJ Lasertechnik GmbH overdraagt. De besteller 
bewaart het zo ontstane eigendom of mede-eigendom 
voor RJ Lasertechnik GmbH. 

 

(5) Eventuele kosten van interventies worden door de 
besteller gedragen. 

 
(6) RJ Lasertechnik GmbH verbindt zich ertoe de 

zekerheden waarop zij recht heeft, op vraag van de 
besteller vrij te geven als de de waarde van haar 
zekerheden de te verzekeren vorderingen met meer 
dan 25 procent overstijgt. De keuze van de vrij te geven 
zekerheden komt RJ Lasertechnik GmbH toe. 

 

§ 5 Leveringstermijn en levering 
 

(1) Leveringstermijn vangen aan na ontvangst van alle 
voor de uitvoering van de opdracht vereiste 
documenten, toelatingen, vrijgaven alsook van de 
overeengekomen voorafbetalingen, echter niet voor 
aan de besteller een definitieve opdrachtbevestiging 
werd overhandigd. De leveringstermijn is nagekomen 
wanneer na afloop ervan het voorwerp van de levering 
de fabriek heeft verlaten of wanneer is meegedeeld 
dat het klaar is om te worden verzonden. 

 
(2) Een leveringstermijn wordt passend verlengd wanneer 

er onvoorziene hindernissen zijn die buiten de wil en 
invloed van RJ Lasertechnik GmbH liggen, bijv. 
bedrijfsstoringen, versperringen, vertragingen bij de 
levering van essentiële grondstoffen en 
bouwmaterialen alsook als dergelijke hindernissen 
aantoonbaar een aanzienlijke invloed hebben op de 
productie of levering van het voorwerp van de 
levering. In belangrijke gevallen wordt het begin en het 
einde van degelijke hindernissen onmiddellijk aan de 
besteller meegedeeld. 

 

(3) Indien RJ Lasertechnik GmbH vertraging oploopt bij de 
levering, heeft de besteller na afloop van een passende 
termijn het recht om een schadevergoeding te eisen of 
zich uit het contract terug te trekken. RJ Lasertechnik 
GmbH heeft tegen de vordering tot schadevergoeding 
van de besteller het recht om te bewijzen dat ten 
gevolge van de vertraging geen of een (aanzienlijk) lage 
schade is ontstaan. 

 

(4) Indien de verzending op vraag van de besteller wordt 
vertraagd, worden hem vanaf een maand na melding 
dat het voorwerp klaar is voor levering, de ontstane 
kosten voor opslag voor elke maand aangerekend. RJ 
Lasertechnik GmbH heeft het recht om na vruchteloze 
afloop van een passende termijn op andere wijze over 
het voorwerp van de levering te beschikken en de 
besteller met een passende termijn te beleveren. 

 

(5) Indien de besteller de ontvangst vertraagt of 
medewerkingsplichten op een andere wijze schendt, 
heeft RJ Lasertechnik GmbH het recht om de ontstane 
schade met inbegrip van meerkosten te laten 
vergoeden. In dit geval gaat ook het gevaar van een 
toevallige vernietiging of een toevallige verslechtering 
van het voorwerp van de levering op het moment 

waarop deze de ontvangst vertraagt, op de besteller 
over. 

 
(6) Annulering/ gedeeltelijke annulering van opdrachten is 

enkel mogelijk na uitdrukkelijk, schriftelijk akkoord van 
RJ Lasertechnik GmbH. RJ Lasertechnik GmbH behoudt 
zich het recht voor de daardoor ontstane schade 
geldend te maken, minstens echter 30% van de waarde 
van de opdracht aan te rekenen. De besteller heeft het 
recht te bewijzen dat voor RJ Lasertechnik GmbH geen 
of een lagere schade is ontstaan. 

 

(7) Deelleveringen zijn toegelaten. 

 

§ 6 Gevarenovergang en ontvangst 
 

(1) De verzending wordt, indien niet anders vermeld, 
afhankelijk van de grootte en het gewicht door een 
door RJ Lasertechnik GmbH belaste vervoerder per 
expres, het spoor of via de post uitgevoerd. Het gevaar 
van toevallig verlies en beschadiging van de 
leveringsonderdelen, bijv. door diefstal, door 
weersinvloeden of door beschadiging door derden 
gaat met de overdracht van de leveringsonderdelen 
aan de transporteur over op de besteller. Dit is ook van 
toepassing wanneer vrachtvrije levering overeen werd 
gekomen. 

 

(2) Bij vertraging van de verzending waarvoor de besteller 
verantwoordelijk is, gaat het gevaar reeds bij de 
mededeling dat het voorwerp klaar is om te worden 
verzonden, op de besteller over. 

 

(3) Voor de levering bestaat een 
goederentransportverzekering van max. 10000 EUR 
per individueel risico van een opdracht. Indien 
gewenst, worden de zending op kosten van de 
besteller ook voor een hoger bedrag verzekerd. 

 
(4) De besteller is verplicht om geleverde goederen in 

ontvangst te nemen. 

 

§ 7 Retourleveringen 
 

(1) Retourleveringen kunnen alleen worden aangenomen 
wanneer er een verzenddocument met alle gegevens 
die noodzakelijk zijn voor identificatie, wordt 
bijgevoegd. 

 
(2) Indien met akkoord van RJ Lasertechnik GmbH 

goederen en apparaten worden teruggenomen of 
omgewisseld om redenen waarvoor zijn niet 
verantwoordelijk is, heeft zijn het recht om 
verwerkingskosten aan te rekenen. De vrachtkosten 
zijn te laste van de terugzender. 

 

(3) Speciale producties, gemodificeerde apparaten en in 
loondienst bewerkte werkstukken zijn uitgesloten van 
teruggave of omruiling. 

 

§ 8 Garantie / Aansprakelijkheid 
 

(1) Indien de geleverde goederen ondanks alle 
zorgvuldigheid een gebrek vertonen, zal RJ 
Lasertechnik GmbH de goederen onder voorbehoud 
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van een tijdige, schriftelijke melding van het gebrek 
naar keuze de goederen verbeteren of vervangende 
goederen leveren. RJ Lasertechnik GmbH moet steeds 
de gelegenheid krijgen om zijn plichten binnen een 
passende termijn na te komen. Onmiddellijk 
herkenbare gebreken moeten binnen 14 dagen na 
ontvangst van de goederen aan RJ Lasertechnik GmbH 
worden gemeld. Indien RJ Lasertechnik GmbH een 
klacht schriftelijk beargumenteerd, ontneemt dit haar 
niet het recht om laattijdige ontvangst ervan geldend 
te maken. 

 
(2) Voor zover niet uitdrukkelijk iets anders 

overeengekomen is, werkt RJ Lasertechnik GmbH 
volgens de toegelaten maattoleranties volgens DIN 
7168 “Middelen” of de voor de betreffende bewerking 
technisch voorziene afwijkingen. De levering van 
goederen binnen de technisch toleranties geldt als 
contractueel. 

 
(3) Claims voor gebreken bestaan niet bij irrelevante 

afwijkingen van de overeengekomen structuur, bij 
irrelevant verlies van de bruikbaarheid, bij natuurlijke 
slijtage alsook bij schade die na de gevarenovergang 
als gevolg van foutieve of onachtzame behandeling, 
overmatige belasting, ongeschikte werkingsmiddelen, 
gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte 
bouwgrond of op basis van bijzondere externe 
invloeden ontstaat die volgens het contract geen 
voorwaarde zijn. Indien door de besteller of derden 
onjuiste onderhoudswerkzaamheden of wijzigingen 
worden uitgevoerd, bestaan hiervoor en de daaruit 
resulterende gevolgen geen claims voor gebreken. 

 

(4) Indien er geen aanvullende prestatie wordt geleverd, 
kan de besteller - onverminderd eventuele 
vorderingen tot schadevergoeding - uit het contract 
stappen of de vergoeding verminderen. Vorderingen 
van de besteller wegens vereiste kosten voor de 
aanvullende prestatie, in het bijzonder transport-, 
weg-, werk- en materiaalkosten, zijn uitgesloten indien 
de aanvullende prestaties hoger worden omdat de 
door RJ Lasertechnik GmbH geleverde goederen 
achteraf naar een andere plaats dan het filiaal van de 
besteller gebracht is, tenzij deze verplaatsing 
overeenkomt met het beoogde gebruik. 

 
(5) RJ Lasertechnik GmbH is volgens de wettelijke 

bepalingen aansprakelijk indien de besteller 
vorderingen tot schadevergoedingen instelt die 
gebaseerd zijn op opzettelijk gedrag of grove 
nalatigheid - met inbegrip van opzettelijk gedrag of 
grove nalatigheid van vertegenwoordigers of agenten. 
Voor zover RJ Lasertechnik GmbH geen opzettelijke 
contractschending ten laste wordt gelegd, is de 
aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot 
de te voorziene, typische schade. 

 

(6) Claims voor gebreken verjaren binnen 12 maanden na 
levering van de door RJ Lasertechnik GmbH geleverde 
goederen bij de besteller. Indien de wetgeving op 
dwingende wijze langere termijn voorschrijft, gelden 
deze termijnen. Voor vorderingen tot 
schadevergoeding bij opzettelijk gedrag en grove 
nalatigheid alsook bij schending van leven, lichaam en 
gezondheid die het gevolg zijn van een opzettelijke of 
nalatige schending van de plicht door RJ Lasertechnik 
GmbH, geldt eveneens de wettelijke verjaringstermijn. 

 

(7) Regresvorderingen van de besteller tegenover RJ 
Lasertechnik GmbH bestaan alleen in zoverre dat de 
besteller met zijn afnemer geen overeenkomsten 
heeft getroffen die meer bedragen dan de wettelijk 
bindende claims voor gebreken. 

 

(8) Voor klantenmateriaal dat in bezit is van RJ 
Lasertechnik GmbH, is aansprakelijkheid in de wettelijk 
toegelaten omvang uitgesloten; in het bijzonder is RJ 
Lasertechnik GmbH bij opslag en verwerking enkel 
aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid. De 
aansprakelijkheid voor geleverd materiaal alsook voor 
vervolgkosten in begrensd tot de opdrachtwaarde. 

 

(9) Materiaalvervanging voor uitval vindt niet plaats als de 
uitval binnen het kader van de voor het betreffende 
werkstuk geldende richtwaarden valt, die bij de 
bestelling kunnen worden gespecificeerd. De door de 
klant opgegeven materiaaleigenschappen worden in 
de regel niet gecontroleerd door RJ Lasertechnik 
GmbH, tenzij op verzoek en op kosten van de klant. De 
door RJ Lasertechnik GmbH voorgestelde 
verwerkingsprocedures en -vereisten voor het 
materiaal ontslaan de klant er niet van om de 
bruikbaarheid voor zijn behoeften zelf te controleren. 

 
(10) RJ Lasertechnik GmbH is alleen aansprakelijk in het 

kader van de bestaande verzekeringsdekking. 
 

(11) De aansprakelijkheid voor verwijtbare schending van 
het leven, lichaam of de gezondheid blijft onaangetast. 
Dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid 
onder de Productaansprakelijkheidswet. 

 
(12) In het geval van levering van goederen en apparaten 

geeft RJ Lasertechnik GmbH een garantie van 12 
maanden vanaf inbedrijfstelling - maar maximaal 24 
maanden vanaf levering - voor defect materiaal 
(behalve voor slijtagedelen) waarvan het defect te 
wijten is aan fabricage- of materiaalfouten. De garantie 
geldt niet voor apparaten die beschadigd zijn door 
ondeskundige behandeling, overbelasting of 
verbindingsfouten. 

 
(13) Tenzij hierboven anders overeengekomen, is 

aansprakelijkheid van RJ Lasertechnik GmbH 
uitgesloten. 

 

§ 9 Toepasselijk recht, plaats van 
uitvoering en bevoegde rechtbank 

 

(1) Duits recht is van toepassing. 
 

(2) De plaats van jurisdictie en plaats van uitvoering voor 
alle contractuele diensten is de maatschappelijke zetel 
van RJ Lasertechnik GmbH. 
 

 

 


