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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VIFA ELEKTROTECHNIEK BV. 
 
Artikel 1- Algemeen. 
De Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die 
VIFA ELEKTROTECHNIEK BV (hierna te noemen “ViFa Elektrotechniek”) sluit met een wederpartij of 
opdrachtgever (hierna te noemen “Opdrachtgever”) die handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf. ViFa Enclosures en ViFa Webbox zijn handelsnamen van ViFa Elektrotechniek, waarvoor ook 
deze voorwaarden gelden. Van deze  Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden kan slechts bij 
schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen 
inkoop, aanbesteding of andere voorwaarden wordt door ViFa Elektrotechniek niet aanvaard. 
 
Artikel 2 – Aanbieding. 
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend; ViFa Elektrotechniek is eerst 

gebonden, nadat zij een opdracht, respectievelijk verkoop schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd. 
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van ViFa Elektrotechniek zijn niet 
eerder bindend dan nadat deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. 

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door ViFa Elektrotechniek onder 
normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. 

 
Artikel 3 – Prijs. 
1. De door ViFa Elektrotechniek opgegeven prijzen zijn vermeld in Euro’s (€), exclusief BTW en 

geldend af fabriek. 
2. De verkoopprijs is gebaseerd op ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende 

prijzen, lonen, belastingen, rechten, vrachtkosten etc. In geval van verhoging van één of meer 
dezer kostprijs bepalende factoren, is ViFa Elektrotechniek gerechtigd de overeengekomen 
prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij de 
aanbieding, aanvaarding of opdrachtbevestiging te voorziene omstandigheden. 

3. Alle kosten verbonden aan eventuele montage of installatiewerkzaamheden (incl. reis en 
verblijfskosten) zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen. 

4. Voor spoedleveringen binnen 24 uur worden extra kosten in rekening gebracht, welke tenminste 
eens per jaar worden herzien. Voor facturen met een nettowaarde kleiner dan € 150,-- worden 
behandelingskosten berekend, waarvan de hoogte tenminste eens per jaar wordt herzien. ViFa 
Elektrotechniek berekent een bijdrage van € 25,- in de verzendkosten voor elke zending die naar 
een ander adres gestuurd dient te worden dan de van opdrachtgevende organisatie bekend is in 
haar systeem.    

 
Artikel 4 – Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d. 
1. De in catalogi en of vergelijkbare documentatie van ViFa Elektrotechniek voorkomende 

afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten etc, beogen slechts een algemene voorstelling van 
de artikelen te geven; ViFa Elektrotechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade 
voortvloeiende uit afwijkingen tussen, door ViFa Elektrotechniek verstrekte gegevens, 
berekeningen e.d. en de werkelijke situatie. 
Tekeningen van speciaal voor de opdrachtgever gefabriceerde producten (maatwerk) zijn pas 
bindend nadat de opdrachtgever deze voor akkoord heeft getekend en gedateerd.  
Betreffende tekeningen gelden uitsluitend voor de order waarvan het ordernummer op de tekening 
is vermeld.  

2. De door ViFa Elektrotechniek uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of 
verstrekte tekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, e.d. blijven 
haar eigendom ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie die in een en 
ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten 
e.d. blijft exclusief voorbehouden aan ViFa Elektrotechniek, ook al zijn daarvoor kosten in 
rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter 
uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van ViFa 
Elektrotechniek wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. 
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Artikel 5 – Levertijd 
De door ViFa Elektrotechniek opgegeven leveringstermijnen zijn enkel streefdata, tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen tussen partijen. 
Verzuim van ViFa Elektrotechniek treedt niet in bij overschrijding van opgegeven leveringstermijnen. 
Evenmin is ViFa Elektrotechniek aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade als gevolg 
van overschrijding van opgegeven leveringstermijnen. Bovendien geeft een overschrijding van de 
levertijd de opdrachtgever geen recht tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. De 
opdrachtgever is verplicht het product in ontvangst te nemen en is niet bevoegd leveringen in 
gedeelten te weigeren. 
 
Artikel 6 – Afname keuring en garantie. 
De opdrachtgever zal het product direct bij aflevering controleren op eventuele beschadigingen en of 
tekortkomingen. Onvolkomenheden dienen binnen 24 uur schriftelijk aan ViFa Elektrotechniek te 
worden gemeld. Indien binnen 24 uur na aflevering geen schriftelijke en gespecificeerde melding van 
gegronde klachten is ontvangen, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. 
In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het 
product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ondanks deze tekortkomingen worden geacht 
te zijn geaccepteerd.   
 
Artikel 7 - Betaling  
1.     Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 

Na verloop van de hierboven vermelde termijn wordt de opdrachtgever geacht, van rechtswege in 
verzuim te zijn en heeft ViFa Elektrotechniek zonder enige in gebrekenstelling het recht, hem 
vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand over het openstaande 
bedrag en tevens alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten. De opdrachtgever doet afstand van enig recht  op kortingaftrek of 
verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieafspraken schorten de 
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op. 

2. Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet indien de opdrachtgever meent enig recht 
van reclame te hebben en/of het feit dat er een creditnota zal worden verzonden. 

3. Indien de opdrachtgever met de betaling van enig opeisbaar bedrag achterstallig is, is ViFa 
Elektrotechniek gerechtigd met hem lopende overeenkomsten te ontbinden, dan wel levering van 
het verkochte op te schorten, een en ander ter keuze van ViFa Elektrotechniek en zonder dat 
enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, zulks onverminderd verdere rechten van ViFa 
Elektrotechniek, zoals het recht op nakoming van de overeenkomst te vorderen en het recht op 
vergoeding van alle door ViFa Elektrotechniek te dezer zake te lijden schade. 

4. In geval van faillissement van de opdrachtgever, diens onder curatelenstelling, liquidatie van diens 
bedrijf, overname van diens bedrijf of aanvragen van surséance van betaling zullen alle 
vorderingen die ViFa Elektrotechniek op de opdrachtgever heeft terstond en ineens opeisbaar zijn 
en zal ViFa Elektrotechniek gerechtigd zijn lopende overeenkomsten als ontbonden te 
beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist onverminderd haar recht 
op schadevergoeding. 

 
  

Artikel 8 – Retouren 
 Iedere retourzending van producten dient vooraf te zijn overeengekomen tussen de  opdrachtgever en 

ViFa Elektrotechniek en beperkt zich normaliter slechts tot die producten, welke als zodanig als 
standaard materiaal in de catalogi van ViFa Elektrotechniek zijn opgenomen, als nieuw kunnen 
worden aangemerkt en in de originele verpakking worden geretourneerd. De terugzending moet 
correct gefrankeerd plaatsvinden aan ViFa Elektrotechniek te Emmen onder vermelding van het 
retournummer, zoals verstrekt door de afdeling verkoop. Het retourautorisatie document dient 
zichtbaar op de betreffende zending te zijn aangebracht. 

 Na akkoordbevinding en taxatie van de waarde vindt creditering plaats onder aftrek van tenminste 
15% terugnamekosten met een minimum van € 25,--. 
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Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring. 
1. ViFa Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor bedrijfsschades, andere indirecte schades en 

schades als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 
2. ViFa Elektrotechniek is derhalve ook niet aansprakelijk voor: 

• Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van 
door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens. 

• Beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook van door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen andere zaken. 

3. Indien ViFa Elektrotechniek, zonder montage in opdracht te hebben, wel bij montage, hulp en 
bijstand -van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.  

4. De opdrachtgever is gehouden ViFa Elektrotechniek te vrijwaren respectievelijk schadeloos te 
stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de  
aansprakelijkheid van ViFa Elektrotechniek in deze voorwaarden in de verhouding met de 
opdrachtgever  is uitgesloten. 

 
Artikel 10 – Eigendomsoverdracht. 
1. Zodra het product bij opdrachtgever is afgeleverd, draagt deze het risico voor alle directe- en 

indirecte schades die aan of door het product mochten ontstaan. Indien de opdrachtgever na 
ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product, is ViFa Elektrotechniek 
gerechtigd de kosten van het product alsmede de kosten voor opslag aan de opdrachtgever in 
rekening te brengen.  

2. De eigendom van het product gaat eerst op de opdrachtgever over, wanneer al het door de 
opdrachtgever aan ViFa Elektrotechniek uit hoofde van leveringen of werkzaamheden 
verschuldigde met inbegrip van rente en kosten volledig aan ViFa Elektrotechniek is voldaan. 

 
 
Artikel 11- Overmacht. 
1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin ViFa Elektrotechniek haar verplichtingen 

of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden, gelegen buiten de schuld 
van ViFa Elektrotechniek. 

2. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: bedrijfsblokkades, 
stakingen, prik- of stiptheidsacties, transportproblemen, uitsluiting, oorlog, oorlogstoestand, 
burgeroorlog, molest, oproer, overstroming, abnormaal hoge of lage waterstanden, ijsgang, 
waterschade, brand, bedrijfsstoornis, gebrek aan of vertraagde levering van benodigde of 
bestelde grondstoffen, materialen of onderdelen, storingen in de leveringen van energie, gebrek 
aan arbeidskrachten, overheidsmaatregelen en stagnatie door vorstverlet, ook al waren deze 
omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. 

3. In geval van overmacht, zal ViFa Elektrotechniek gerechtigd zijn om, zonder tot enige vergoeding, 
welke dan ook gehouden te zijn, hetzij de overeenkomst voor zover niet reeds nagekomen, 
ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. 

 
Artikel 12 – AVG richtlijnen 
ViFa verwerkt persoonsgegevens conform AVG richtlijnen. Deze richtlijnen zijn van toepassing op  
alle transacties van ViFa Elektrotechniek, ViFa Enclosures en ViFa Webbox.  
De richtlijnen zijn beschreven in document “Bescherming persoonsgegevens conform AVG richtlijnen”. 
 
 
Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht. 
1. Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing. 
2. Voor zover geschillen tussen ViFa Elektrotechniek en de opdrachtgever naar aanleiding van een 

tussen partijen gesloten overeenkomst volgens de regels van Nederlands burgerlijk procesrecht  
niet behoren tot de absolute competentie van de Kantonrechter – en onverminderd de 
mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in het kort geding aan de President 
van de bevoegde Arrondissementsrechtbank – zullen zij worden beslecht door de rechtbank in het 
arrondissement te Assen. 

3.  Indien een of meer dezer voorwaarden in strijd mochten zijn of komen met bepalingen vastgesteld 
door de overheid, dan moeten zij als niet geschreven worden beschouwd, onverminderd de 
geldigheid van de overige voorwaarden. 


