
Algemene handelsvoorwaarden van Drinkuth AG 
Algemeen 
Basis van elke overeenkomst zijn in onderstaande volgorde: 
a) de hierna volgende algemene handelsvoorwaarden; 
b) de bepalingen van de Duitse regels voor gunning en contracten in de bouw (VOB), deel B en deel 

C, en de desbetreffende DIN-normen; 
c) bijzondere afspraken, voor zover deze in de orderbevestiging schriftelijk door de ondernemer zijn 

bevestigd.  
Voor alle offertes, bevestigingen en leveringen, met name ook voor nabestellingen, gelden 
uitsluitend de hier ten grondslag gelegde verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
Afwijkingen van deze bepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. 
 

Offertes / totstandkoming van de overeenkomst / orderbevestiging 
Onze offertes zijn, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, vrijblijvend en niet-
bindend. Mondelinge afspraken zijn niet gemaakt. Vertegenwoordigers en medewerkers van onze 
buitendienst zijn niet bevoegd ons in rechtshandelingen te vertegenwoordigen. Met onze 
buitendienst gesloten orders en overeenkomsten zijn voor ons pas bindend, als deze schriftelijk door 
ons worden bevestigd. 
 

Plaatsing van een order 
De opdrachtnemer is principieel niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit de door de 
opdrachtgever bezorgde documenten (bijv. tekeningen) of door onjuiste of onvolledige gegevens. 
 

Prestatiegegevens 
Gegevens in folders, reclamemateriaal of andere informatiebronnen zijn geen toegezegde 
eigenschappen in de zin van het garantierecht.  
 

Prijzen 
De prijzen gelden altijd af fabriek, en wel principieel zonder vracht- of verzendkosten en 
verpakking. 
Treden na verloop van vier maanden na de sluiting van de overeenkomst prijsstijgingen bij de 
goederen of services op, dan gelden onze op de leveringsdatum geldende catalogusprijzen excl. btw. 
De tijdsbeperking van vier maanden vervalt, als  
a) de opdrachtgever zakenman is en de overeenkomst tot de activiteiten van zijn handelsbedrijf 

behoort  of 
b) er sprake is van contractuele verbintenissen op lange termijn.  
De opdrachtnemer dient de opdrachtgever te wijzen op prestaties die niet uitdrukkelijk in de offerte 
zijn opgenomen, maar wel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de order. Deze of op verzoek 
van de opdrachtgever uitgevoerde prestaties worden aanvullend in rekening gebracht. Dit geldt in het 
bijzonder voor alle in samenhang met montages uit te voeren werkzaamheden, zoals beitel-, pleister-
, metsel-, steiger- schilderwerkzaamheden en dergelijke. 
De prijzen gelden voor normale werktijden en arbeidsprestaties. Voor overuren, zon- en feestdagen 
alsmede voor werk onder zware omstandigheden wordt het werkelijke loon verhoogd met de 
desbetreffende toeslagen. 
 

Maatverandering 
Na ondertekening van de opgemeten maten of na afgifte van een orderbevestiging zijn veranderingen 
in principe niet meer mogelijk. Worden ondanks een gestarte productie nog veranderingen of 
annuleringen verlangd, dan zijn deze zonder uitzondering voor rekening van de koper. 
Alle maatveranderingen tussen order en opmeting worden aan de geldende catalogusprijs berekend. 
Alle veranderingen brengen een nieuwe leveringstermijn met zich mee, waarbij de leverancier zich 
inzet voor een zo snel mogelijke levering. 
 

Uitvoering van het werk 
De opdrachtnemer staat ervoor in dat het bestelde werk vakkundig wordt uitgevoerd. Hij heeft het 
recht de prestatie geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Indien zich door de aard van 
de bestelling technische moeilijkheden voordoen, heeft de opdrachtnemer het recht een andere 
technische uitvoering te kiezen die de visuele indruk van het werk niet of slechts minimaal 
verandert. Constructieve veranderingen van de gebruikte profielen liggen niet binnen de 
invloedssfeer van de opdrachtnemer. Uit dergelijke veranderingen kan de opdrachtgever geen 
rechten afleiden, tenzij de opdrachtgever bewijst dat door zulke constructieve veranderingen de 
kwaliteit van het werk is geschaad. Voor zover de opdrachtnemer de demontage van bestaande oude 
elementen op zich neemt, houdt dit uitsluitend de verplichting van de opdrachtnemer tot demontage 
van de oude onderdelen in, zonder dat de opdrachtnemer verplicht is tot een onbeschadigde 
uitbouwing. 
Ontwerpen, tekeningen en berekeningen blijven eigendom van de opdrachtnemer en mogen zonder 
zijn toestemming niet verder gebruikt, verveelvoudigd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. 
 

Levering 
Alle door de opdrachtnemer beloofde levertijden worden naar eer en geweten toegezegd; dit gebeurt 
evenwel slechts bij benadering en moet nog schriftelijk worden vastgelegd. 
De levertijd begint met de verzending van de orderbevestiging door de opdrachtnemer, evenwel niet 
voor de besteller alle benodigde documenten, vergunningen en goedkeuringen heeft bezorgd en een 
overeengekomen aanbetaling is ontvangen. De leveringstermijn is nageleefd, als de te leveren 
goederen tegen de afloop ervan de fabriek verlaten hebben. 
De leveringstermijn wordt redelijk verlengd bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, met 
name staking en uitsluiting, alsmede bij het optreden van onvoorziene hindernissen die buiten de wil 
van de opdrachtnemer liggen, voor zover dergelijke hindernissen aantoonbaar een aanzienlijke 
invloed hebben op de productie of aflevering van de te leveren goederen. 
Dit geldt ook indien deze omstandigheden zich bij onderleveranciers voordoen. 
Voor de bovengenoemde omstandigheden dient de opdrachtnemer evenmin de verantwoordelijkheid 
te dragen, wanneer deze tijdens een reeds bestaande vertraging optreden. Begin en einde van 
dergelijke hindernissen zal de opdrachtnemer in belangrijke gevallen zo snel mogelijk aan de 
opdrachtgever mededelen. 
In het geval van een vertraagde levering waar de opdrachtnemer verantwoordelijk voor is, heeft de 
opdrachtgever het recht de opdrachtnemer conform 326 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) 
een uiterste termijn van ten minste 3 weken te stellen. 
De opdrachtnemer heeft het recht deelleveringen te doen en af te rekenen, voor zover deze voor de 
opdrachtgever redelijk zijn. Kan of wil de opdrachtgever de goederen op dit tijdstip nog niet 
afnemen, dan heeft de opdrachtnemer het recht de te leveren goederen op kosten en risico van de 
opdrachtgever in het bouwwerk af te zetten of op een andere manier op kosten en risico van de 
opdrachtgever te laten opslaan. 
De datum die met de opdrachtnemer werd afgesproken is bindend. Op deze datum moeten alle voor 
de montage noodzakelijke voorbereidingen en uitsparingen vlekkeloos zijn uitgevoerd. Anders 
worden de opdrachtgever apart extra kosten in rekening gebracht. 
De opdrachtgever draagt het risico, zodra de te leveren goederen door de opdrachtnemer in het 
bouwwerk zijn afgezet, en wel voor alle daarna optredende gebreken of beschadigingen, voor zover 
de opdrachtnemer hier niet verantwoordelijk voor is. 
Voor tijdens de montage eventueel optredende beschadigingen aan bestaande vensterbanken stelt de 
opdrachtnemer zich niet aansprakelijk, tenzij deze beschadigingen het gevolg zijn van aantoonbaar 
grove nalatigheid of opzet. 
 

Aanvaarding 
De aanvaarding van de leveringen of prestaties dient na de melding van de voltooiing onverwijld te 
gebeuren. Dit geldt ook voor op zich afgesloten deelprestaties of -leveringen. Is de VOB "in zijn 
geheel" bestanddeel van de overeenkomst, dan wordt de aanvaarding geregeld door de daarin 
opgenomen bepalingen. 
Anders geldt het volgende: 
Voert de opdrachtgever de aanvaarding na de gemelde voltooiing niet uit, dan kan de opdrachtnemer 
hem met verwijzing naar de rechtsgevolgen een uiterste termijn van veertien kalenderdagen stellen 
(§ 326 BGB). 
Verstrijkt deze uiterste termijn vruchteloos, dan heeft dit volgende rechtsgevolgen: 
a) De reglementaire aanvaarding van het werk geldt als zijnde gebeurd. 
b) De vergoeding wordt onafhankelijk van de niet-gebeurde aanvaarding betaalbaar. 
c) De garantieperiode begint. 
d) Het risico gaat op de opdrachtgever over (§§ 644, 645 BGB). 
 

Betaling 
Onze vergoeding is stap voor stap met de prestatie betaalbaar en te voldoen, voor zover schriftelijk 
geen specifieke afspraken over andere betalingsvoorwaarden zijn gemaakt. 
Is een korting voor contante betaling uitdrukkelijk overeengekomen of op de factuur vermeld, dan is 
deze korting slechts gegarandeerd op voorwaarde dat de rekeningen van de opdrachtgever bij ons 
vereffend zijn en er geen obligo uit accepten bestaat. 
Wissels worden alleen geaccepteerd na voorafgaande overeenkomst en voor zover ze disconteerbaar 
zijn en altijd uitsluitend als betaling. Disconto en inningskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. 
Betalingen door wissels of cheques gelden pas met de inning ervan als verricht. Zijn deelbetalingen 
overeengekomen, dan wordt de totale restschuld – zonder rekening te houden met de vervaldag van 
eventuele wissels – onmiddellijk betaalbaar, indien 
a) de opdrachtgever die niet als zakenman in het handelsregister is ingeschreven met ten minste 
twee opeenvolgende termijnen helemaal of gedeeltelijk achterstallig is en het achterstallige bedrag 

ten minste 1/10 van de koopprijs bedraagt en de opdrachtnemer de opdrachtgever tevergeefs een 
termijn van twee weken voor de betaling van het achterstallige bedrag heeft gesteld met de 
verklaring dat hij bij niet-betaling binnen de gestelde termijn de totale restschuld zou eisen; 
b) de opdrachtgever die als zakenman in het handelsregister is ingeschreven met één termijn 
veertien dagen achterstallig is of als hij zijn betalingen staakt of wanneer met betrekking tot zijn 
vermogen surseance van betaling of de faillissementsprocedure is aangevraagd.  
 
De opdrachtgever kan alleen verrekenen, als zijn tegenvordering onbetwist is of hij in het bezit is 
van een rechtsgeldige titel. Een retentierecht kan hij slechts doen gelden, indien dit op vorderingen 
uit de respectieve overeenkomst berust. 
Wordt de opdrachtgever met betalingen – met twee opeenvolgende termijnen indien deelbetalingen 
overeengekomen zijn – achterstallig, dan kunnen wij, behoudens onze bovengenoemde rechten, de 
opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn van veertien dagen stellen, met de verklaring dat na 
het verstrijken van deze termijn de verdere uitvoering van de overeenkomst wordt geweigerd. Is de 
uiterste termijn zonder resultaat verstreken, dan hebben wij het recht ons door middel van een 
schriftelijke verklaring uit de koopovereenkomst terug te trekken en/of wegens niet-nakoming een 
schadeclaim ten bedrage van 30% van het factuurbedrag te eisen en de uitvoering van verdere 
prestaties, ook uit andere overeenkomsten, te weigeren. Het staat de opdrachtgever vrij te bewijzen 
dat er überhaupt geen schade geleden is of dat deze wezenlijk kleiner is dan het vaste bedrag. 
Er wordt een rente wegens te late betaling van 5% p.a. boven de discontovoet van de Deutsche 
Bundesbank berekend. Deze moet hoger respectievelijk lager worden bepaald, als wij een belasting 
met een hogere rentevoet of de opdrachtgever een lagere belasting bewijst. 
Houdt de opdrachtgever zich niet aan de betalingsvoorwaarden of worden ons omstandigheden 
bekend die naar onze mening of naar de opvatting van een voor ons doorslaggevende derde geschikt 
zijn om de kredietwaardigheid of solvabiliteit van de opdrachtgever te verminderen, dan hebben wij 
het recht alle verleende betalingstermijnen te herroepen en vooruitbetalingen of zekerheden te eisen, 
behoudens onze overige wettelijke rechten. 
 

Eigendomsvoorbehoud 
De levering van de goederen gebeurt onder eigendomsvoorbehoud met de onderstaande 
uitbreidingen. 
De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van alle, ook later in de zakelijke relatie 
ontstaande vorderingen uit de levering van artikelen die tot ons verkoopprogramma behoren of uit de 
verrichting van prestaties. 
Wij hebben het recht om de goederen onder ons eigendomsvoorbehoud te allen tijde te bezichtigen 
op de plaats waar ze zich bevinden. Doen wij ons recht op teruggave gelden, dan staat de 
opdrachtgever ons bij dezen onherroepelijk toe de goederen die ons eigendom zijn, of ze nu 
onbewerkt of verwerkt zijn, weer tot ons te nemen en met dit doel de plaats te betreden waar de 
goederen zich bevinden. Als wij ons eigendomsvoorbehoud doen gelden, geldt niet als een 
terugtrekking uit de overeenkomst. 
Bij vermenging of verwerking van de door ons geleverde goederen onder eigendomsvoorbehoud met 
andere goederen van dezelfde soort worden wij mede-eigenaar overeenkomstig de 
waardeverhouding. Voor zover de door ons geleverde goederen vóór de volledige betaling door de 
opdrachtgever worden be- of verwerkt, wordt de be- of verwerking voor ons uitgevoerd. Bij 
verwerking met andere, niet door ons geleverde goederen worden wij mede-eigenaar van de nieuwe 
zaak voor het aandeel dat volgt uit de waardeverhouding tussen de factuurwaarde van de door ons 
geleverde goederen en de verwerkingswaarde van de nieuwe zaak. 
De nieuwe zaak geldt als geleverd goed in de zin van deze voorwaarden. Bij doorverkoop van het 
geleverde goed aan derden staat de opdrachtgever nu al zijn vordering uit de verkoopovereenkomst 
(bijv. aannemingsovereenkomst) volledig aan ons af. Tegelijkertijd staat de opdrachtgever bij dezen 
zijn verbintenisrechtelijke aanspraak op bestelling van een krediethypotheek voor de waarde van de 
geleverde materialen aan ons af, voor zover het gaat om materialen die voor de inbouw in een 
gebouw van derden als wezenlijk bestanddeel op basis van de aannemingsovereenkomst zijn 
bepaald. 
Zijn behalve ons nog andere, onder eigendomsvoorbehoud leverende leveranciers mede-eigenaar van 
het geleverde goed dat werd doorverkocht, dan staat de opdrachtgever de vordering uit de 
verkoopovereenkomst nu al aan ons af in de verhouding waarin de factuurwaarde van onze 
leveringen tot de totale factuurwaarde van de overige leveringen onder eigendomsvoorbehoud staat. 
Bovengenoemd afstaan gebeurt ter waarborging van al onze bestaande en toekomstig uit de zakelijke 
relatie ontstaande vorderingen. 
De opdrachtgever heeft niet het recht zijn aan ons afgestane rechten aan derden af te staan. De 
overdracht aan factoringbedrijven is uitsluitend toegestaan met onze voorafgaande schriftelijke 
toestemming, die wij niet onredelijk zullen weigeren. De opdrachtgever mag, zolang het 
eigendomsvoorbehoud bestaat, het geleverde goed niet verpanden of tot zekerheid in eigendom 
geven. De verkoop van door ons geleverde materialen, ook in verwerkte toestand, is na een staking 
van betaling niet toegestaan. Beslagleggingen op de goederen onder eigendomsvoorbehoud dienen 
ons onverwijld te worden gemeld onder toevoeging van het pandbeslagprotocol (afschrift), zodat wij 
de noodzakelijke gerechtelijke stappen kunnen zetten. Eventuele kosten worden door de 
opdrachtgever gedragen. 
Neemt de opdrachtgever uit de doorverkoop van goederen onder eigendomsvoorbehoud betalingen 
of andere dekkingsmiddelen van zijn afnemers in ontvangst vóór jegens ons volledig voldaan is, dan 
geldt deze inontvangstneming als zijnde gebeurd voor ons. De opdrachtgever is met betrekking tot 
de inontvangstneming van deze tegenwaarden onze trustee. Indien de door het 
eigendomsvoorbehoud bestaande zekerheden de te waarborgen vorderingen met 20% overstijgen, 
verplichten wij ons tot vrijgave. Voor de taxatie van de zekerheden is de realiseerbare waarde ervan 
beslissend. De opdrachtgever is verplicht onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen te 
verzekeren. 
 

Garantie 
Afwijkend van de wettelijke garantietijden geven wij op isolatieglas en pvc-raamprofielen 5 jaar 
garantie. Op gekleurd isolatieglas kan geen garantie worden gegeven. Er wordt uitdrukkelijk 
overeengekomen dat beschadigde glas of andere materialen aan de aannemer om vorderingen tot 
schadevergoeding gelden tegen stroomopwaarts terug kan worden getraceerd ; Anders zal het 
beschadigde materiaal in rekening worden gebracht . Wanneer de glasdikte in de bestelling is 
aanbevelingen die zijn gebaseerd op de relevante richtlijnen en normen of specificaties in de 
bestelling. Een statische controle wordt niet uitgevoerd , omdat de kennis van de inbouwsituatie 
ontbreekt . In dat opzicht is een garantie uitgesloten.beslagwerk, metaalwaren en de correcte 
werking van de elementen geven wij een garantie van 2 jaar, op voorwaarde dat de desbetreffende 
onderhoudswerkzaamheden vak- en deskundig zijn uitgevoerd. Als wij de inbouw niet zelf hebben 
uitgevoerd, stellen wij ons niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een niet vak- en 
deskundige inbouw. Productiespecifieke afwijkingen die binnen het kader van de geldende DIN-
normen blijven, zijn geen gebreken en geven dus geen recht op welke garantie dan ook. Als gevolg 
van de bijzonderheden van de door ons gebruikte materialen kan met name geen garantie worden 
gegeven dat de leveringen een gelijkmatige kleur zullen hebben of met getoonde monsters zullen 
overeenstemmen (met name een garantie op gelijkmatigheid in fineer, kleur en houtnerf vervalt). 
Tevens blijven de gebruikelijke toleranties met betrekking tot afmetingen en dikte voorbehouden. 
De geleverde goederen dienen na ontvangst direct te worden onderzocht. Eventuele reclamaties 
dienen onverwijld te worden ingediend. De schriftelijke melding van zichtbare gebreken moet 
binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen, of in ieder geval voor de verwerking van de 
goederen, door ons zijn ontvangen. De plichten van een bij het handelsregister ingeschreven 
zakenman blijven onverminderd bestaan, als de overeenkomst tot de activiteiten van zijn 
handelsbedrijf behoort. Een verzuim van de bovenstaande plichten sluit elke garantieclaim jegens 
ons uit. 
De afgekeurde goederen dienen door de opdrachtgever vakkundig te worden bewaard tot de 
reclamatie is afgehandeld. 
De opdrachtgever heeft niet het recht de aanvaarding van afgekeurde goederen te weigeren, voor 
zover een correctie ter plekke kan gebeuren (bijv. glasschade). 
Bij aantoonbaar gebrekkige goederen staan wij naar onze keuze in voor een correctie of vervangende 
levering. Voor het geval dat de correctie resp. vervangende levering mislukt, heeft de opdrachtgever 
recht op een vermindering (verlaging van de prijs) of koopvernietiging (ongedaanmaking van de 
overeenkomst); dit laatste geldt niet als het onderwerp van de overeenkomst een bouwprestatie is. 
Verder gaande rechten van de opdrachtgever, met name op vergoeding van schade die niet aan de 
geleverde goederen zelf is ontstaan (gevolgschade), zijn uitgesloten, behalve indien er sprake is van 
grove nalatigheid of opzet. De beperking van de aansprakelijkheid dan wel de uitsluiting van 
aansprakelijkheid is niet van toepassing bij het veroorzaken van de dood dan wel het veroorzaken 
van letsel aan lichaam en gezondheid. * 
De garantie vervalt, als 
a) de opdrachtgever een fout niet onmiddellijk na de vaststelling meldt en hij niet onmiddellijk 

gelegenheid tot correctie geeft; 
b) de goederen onvakkundig behandeld of overbelast werden; 
c) door de opdrachtgever of door derden reparaties of veranderingen van welke aard dan ook op de 

goederen werden uitgevoerd. 
Natuurlijke slijtage is van de garantie uitgesloten. 
Bij het ontbreken van toegezegde eigenschappen blijft het recht op schadevergoeding wegens niet-
nakoming onaangetast. 
 

Bescherming van verrichte prestaties 
Prestaties van de opdrachtnemer moeten door de opdrachtgever worden beschermd tegen 
beschadiging tijdens de verdere bouwwerkzaamheden. 
 

Afstand 
Vorderingen van de opdrachtgever op ons uit de gehele zakelijke relatie kunnen niet aan derden 
worden afgestaan, voor zover geen andere bepalingen dan deze a.h.v. van toepassing zijn. 



 

Bedrijfslogo 
De opdrachtnemer heeft het recht aan de bouwplaats en aan zijn werkzaamheden een bedrijfslogo of 
ander kenteken aan te brengen. 
 

Slotbepalingen 
Mocht om een of andere reden één van de bovenstaande handelsvoorwaarden niet rechtsgeldig zijn, 
dan wordt de geldigheid van de overige voorwaarden hier niet door aangetast. De opdrachtgever 
wordt ervan in kennis gesteld dat zijn persoonsgegevens – voor zover benodigd voor de 
orderuitvoering – in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens worden 
opgeslagen. 
 

Plaats van handeling, bevoegde rechter 
De plaats van handeling is Lüneburg en geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in 
Lüneburg, tenzij door de wet dwingend anders is voorgeschreven. 
 
De bovenstaande handelsvoorwaarden zijn in het algemeen ook van toepassing voor leveringen 
in het buitenland.  
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