VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
1.
ALGEMEEN
Alle verkopen, leveringen en diensten van AXENT International AG (hierna
aangeduid als „AXENT“) worden uitsluitend uitgevoerd overeenkomstig de volgende
internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden. De zakelijke voorwaarden van de
koper worden hiermee nietig. Deze nietigverklaring geldt voor de gehele zakelijke
relatie tussen AXENT en de koper, ook indien AXENT dit na ontvangst niet uitdrukkelijk
verklaart. Deze internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden als door
koper uiterlijk na ontvangst van de opdrachtbevestiging van AXENT geaccepteerd.
Alle contracten, opdrachten en overeenkomsten, met name wanneer deze beogen
om deze voorwaarden te wijzigen, worden pas bindend wanneer deze uitdrukkelijk in
schriftelijke vorm door AXENT zijn aanvaard.
2.
BEËINDIGING VAN CONTRACT – IN SCHRIFTELIJKE VORM
De aanbiedingen van AXENT zijn vrijblijvend zolang schriftelijk niet anders is
overeengekomen. Een opdracht geldt uitsluitend als aanvaard door AXENT wanneer
deze schriftelijk is bevestigd en de opdrachtbevestiging aan de klant is overhandigd.
Alle overeenkomsten, verklaringen en andere informatie zijn alleen van kracht indien
deze schriftelijk zijn vastgelegd.
3.
LEVERINGSVOORWAARDEN – OVERDRACHT VAN RISICO’S
De levering van goederen gebeurt FOB (free on board) vanaf de betreffende
fabriek of het magazijn door AXENT (EX – INCO ERMS 2010), indien niet anders is
overeengekomen en in de opdrachtbevestiging is aangegeven.
Alle kosten voor douane, leges, belastingen enz. die als gevolg van de verkoop, de
levering en de invoer van goederen moeten worden voldaan, komen ten laste van de
koper.
Het risico op verlies, waaronder het risico op toevallig verlies of toevallige beschadiging
van goederen, gaat over op de koper zodra de goederen aan de gecontracteerde
transporteur of vrachtvervoerder zijn overgedragen, echter uiterlijk nadat de goederen
de betreffende fabriek of het magazijn van AXENT hebben verlaten, voor zover niet
anderszins is vermeld in de bijbehorende opdrachtbevestiging.
De levering van als verzendklaar gemelde goederen dient direct te worden
aangevraagd. Zo niet dan is AXENT naar eigen goeddunken gerechtigd om deze
op kosten en risico van de koper op te slaan en als af-fabriek geleverd in rekening
te brengen. Wanneer de verzending wordt vertraagd om redenen die buiten de
verantwoordelijkheid van AXENT liggen, geldt in plaats van het tijdstip volgens de
bovenstaande paragraaf de datum die in de kennisgeving van gereedheid voor
verzending is vermeld.
AXENT kan op verzoek van de koper, en op kosten van de koper, verzekeringen
afsluiten tegen schade door opslag, levering of verzending van de door de koper
bestelde goederen.
4.
LEVERTERMIJN, VERLATE LEVERING
De opgegeven levertermijn is niet bindend zolang deze niet uitdrukkelijk schriftelijk als
zijnde bindend is overeengekomen.
De levertermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is toegezonden aan de koper.
De levertermijn eindigt wanneer tijdens het verloop hiervan het te leveren object de
betreffende fabriek van AXENT heeft verlaten, of wanneer de koper is geïnformeerd
dat de opdracht verzendklaar is.
Wanneer zich onvoorzienbare of onvermijdelijke gebeurtenissen voordoen
(overmacht) evenals bij productieverstoringen van welke aard ook, met name
machineschade, stakingen of arbeidsconflicten, late leveringen van belangrijke
bedrijfsmiddelen en inzetbare materialen of bij maatregelen van overheidswege, is
AXENT gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van het koopcontract of om de
levertermijn op passende wijze te verlengen, rekening houdend met een opstarttijd.
AXENT zal de klant over zulke gebeurtenissen schriftelijk informeren.
Bij verlate levering kan de klant, nadat een passende uiterste termijn zonder resultaat
is verstreken, afzien van het contract indien dit onmogelijk kan worden vervuld. Dit
recht bestaat ook wanneer geen uiterste termijn is overeengekomen. Alle claims op
schadevergoeding door koper op grond van een verlate levering, inclusief maar niet
beperkt tot gevolgschade, zijn, behoudens de in het volgende lid vermelde regulering,
uitgesloten; dit geldt eveneens voor claims van de koper inzake vergoeding voor
verrichte arbeid.
De in het voorgaande lid geregelde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor
schade die met opzet of door verregaande nalatigheid vanwege AXENT is ontstaan.
Behoudens geldende wetgeving is de aansprakelijkheid van AXENT in elk geval
beperkt tot de voorzienbare schade uit hoofde van het contract en nooit hoger dan het
bedrag in het betreffende contract.
Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen heeft AXENT het recht op
deelleveringen.
5.
PRIJZEN, BETALINGEN, VERZUIM
De prijzen van AXENT zijn gebaseerd op de overeenkomstige prijslijsten per stuk, zoals
geldig op de datum van de opdrachtbevestiging.

Voor zover geen andere langlopende betalingsvoorwaarden tussen AXENT en de
klant zijn overeengekomen, dienen de goederen direct na ontvangst
van de opdrachtbevestiging van AXENT en vooraf aan de levering te worden betaald.
In de opdrachtbevestiging is de overeenkomstige wisselkoers inzake de met de klant
overeengekomen valuta (gewoonlijk CHF, EUR of USD) vermeld. Bij verlate betalingen
dient bovenop het uitstaande bedrag rente te worden betaald, volgens de hoogte van
het toepasselijke tarief van de handelsbank, echter minstens 6 procent per jaar.
Wissels en cheques worden door AXENT uitsluitend geaccepteerd als vervulling van
de verplichting en niet als finale betaling. Betalingen gedaan per wissel of cheque
blijven zolang ongeldig als finale betaling tot het bedrag in kwestie onherroepelijk op de
bankrekening van AXENT is bijgeschreven. De voor wissels of cheques verschuldigde
belastingen en kosten komen uitsluitend voor rekening van de koper.
Bij betalingsverzuim van de koper, insolventie of indien vorderingen in gevaar komen
door verslechtering van de kredietwaardigheid van de koper, heeft AXENT het recht
op directe betaling van alle tot dat moment of in de toekomst opeisbare vorderingen
of om de beschikbaarstelling van voldoende zekerheden te eisen. AXENT heeft
eveneens het recht om uitstaande leveringen alleen dan te leveren wanneer deze
vooruit zijn betaald of indien voldoende zekerheden beschikbaar zijn gesteld. Wanneer
de koper dit niet binnen een passende termijn kan waarborgen, heeft AXENT het recht
(maar niet de verplichting) om van de koopovereenkomst af te zien.
6.
VERLAAT OPVRAGEN VAN GOEDEREN
Wanneer de door de koper bestelde specifieke hoeveelheden goederen niet binnen
de overeengekomen termijn voor levering worden opgevraagd, heeft AXENT het recht
(maar niet de verplichting) om met directe ingang af te zien van verkoop en/of om de
prijs dienovereenkomstig aan te passen. Claims op schadevergoeding door de koper
zijn niet ontvankelijk.
7.
VERPAKKING
Indien niet anders is overeengekomen, worden de goederen geleverd in een
standaardverpakking. Alle kosten voor overeengekomen speciale verpakkingen
worden aan de koper doorberekend.
8.
OPSLAG VAN GOEDEREN
De koper verplicht zich om de goederen vakkundig en volgens de voorschriften op
te slaan. Met name elektronische componenten moeten worden beschermd tegen
stof en vochtigheid en in droge opslagruimten worden opgeslagen (max. relatieve
vochtigheid van 65% bij temperaturen van 10 tot 25 graden Celsius).
9.
DEFECTE GOEDEREN (GARANTIE)
De koper dient de goederen direct na ontvangst te controleren. Alle bij een gebruikelijke
controle ontdekte defecten moeten schriftelijk bij AXENT
worden gemeld, binnen tien (10) dagen na ontvangst. Zo niet dan gelden de gekochte
goederen als aanvaard en worden alle defectclaims jegens AXENT opgegeven en
uitgesloten.
Wanneer het om defecten gaat die niet in het kader van een gebruikelijke controle
herkenbaar waren, moeten zulke defecten onmiddellijk na ontdekking worden gemeld.
Zo niet dan gelden de gekochte goederen met betrekking tot deze defecten als
aanvaard en worden alle defectclaims jegens AXENT opgegeven en uitgesloten.
De koper zorgt ervoor dat de als defect gemelde goederen, of het als defect gemelde
gedeelte van de goederen, binnen een passende termijn direct na de ontdekking van
het defect in ongewijzigde toestand aan AXENT ter beschikking worden gesteld, zodat
het defect kan worden gecontroleerd. Deze verplichting ontslaat de klant echter niet
van de bewijslast inzake de werkelijke aanwezigheid van een defect.
Wanneer de door de koper vakkundig en volgens de voorschriften opgeslagen,
verzorgde en gebruikte goederen daadwerkelijk defect blijken en de koper de
defecten, zoals hier uiteengezet, heeft gemeld, is AXENT gerechtigd om naar eigen
goeddunken en beslissing zijn verplichtingen achteraf door reparatie van de defecte
goederen of door kosteloze vervanging te vervullen. Indien een of beide wijzen van
contractvervulling achteraf onmogelijk of niet billijk zouden zijn, is AXENT gerechtigd
dit te weigeren. AXENT kan een vervulling achteraf eveneens weigeren zolang de
koper niet of onvolledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Als de vervulling achteraf volgens het voorgaande lid door AXENT werd geweigerd of
geen resultaat zou geven, kan de koper dienovereenkomstig een vermindering van de
koopprijs (prijsverlaging) eisen of volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen van
het contract afzien (terugtrekking).
Claims wegens defecten zijn onderhevig aan een termijnbegrenzing van één (1) jaar na
levering van de goederen aan de koper.
De koper kan claims op grond van een defect uitsluitend doen gelden indien deze
geheel aan zijn eigen verplichtingen heeft voldaan. Alle claims die berusten op een
defect van een goed zijn onderhevig aan de in lid 10 uiteengezette beperking van
aansprakelijkheid.
De voorgaande bepalingen gelden eveneens wanneer er andere goederen of kleinere
hoeveelheden werden geleverd in plaats van wat werd overeengekomen.
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10. AANSPRAKELIJKHEID VAN AXENT
Indien niet anderszins is vermeld en overeengekomen, zijn bij alle claims van de
koper jegens AXENT, ongeacht de juridische gronden, met name bij claims wegens
schending van hoofdzakelijke en bijkomstige contractuele afspraken, vergoedingen
van gemaakte kosten of wegens ongeoorloofde handelwijzen uitgesloten. Met name
uitgesloten zijn eisen tot schadevergoeding voor andere dan de gekochte goederen,
claims inzake winstderving en claims die niet berusten op een defect van de geleverde
goederen.
De in het voorgaande lid vermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet
voor schade op grond van verwijtbare schending van leven, lichaam of gezondheid,
opzettelijkheid of ernstige nalatigheid. Deze zijn evenmin van toepassing in gevallen
waarin er, op grond van wetgeving inzake productaansprakelijkheid, een wettelijke
aansprakelijkheid geldt op voor privégebruik geleverde producten. Behoudens indien
wettelijk voorgeschreven, is de aansprakelijkheid van AXENT, in andere gevallen dan
beschreven zoals in het boven vermelde lid, in elk geval beperkt tot de voorzienbare
schade uit hoofde van het contract en nooit hoger dan het bedrag in het betreffende
contract.
11. EIGENDOMSVOORBEHOUD, BORGSTELLING
AXENT behoudt zich het eigendom voor op de geleverde goederen tot de volledige
betaling van de overeengekomen koopprijs en de vervulling van alle andere uitstaande
vorderingen die de koper aan AXENT verschuldigd is (hierna aangeduid als „goederen
onder voorbehoud“). De koper neemt alle vereiste maatregelen ter bescherming van
de eigendomsrechten van AXENT.
De koper verwerkt de goederen onder voorbehoud voor AXENT als fabrikant, echter
zonder verplichtingen van de zijde van laatstgenoemde. De verwerkte goederen
gelden zoals hierboven eveneens als goederen onder voorbehoud.
Wanneer de koper de goederen onder voorbehoud met andere goederen verwerkt,
combineert en vermengt, wordt AXENT gedeeld eigenaar van het nieuwe product ter
hoogte van haar aandeel, berekend volgens de factuurwaarde van de goederen onder
voorbehoud ten opzichte van de factuurwaarde van de overige gebruikte goederen.
Indien het eigendomsrecht van AXENT eindigt als gevolg van zulk combineren of
mengen, gaat de koper hierbij akkoord om zijn eigendomsrecht op het nieuwe product
ter hoogte van het factuurbedrag van de goederen onder voorbehoud over te dragen
op AXENT. Het eigendomsaandeel van AXENT komt in de plaats van de goederen
onder voorbehoud.
De koper is uitsluitend gerechtigd om de goederen onder voorbehoud in gebruikelijke
zakelijke processen en behoudens zijn standaardvoorwaarden te verkopen.
Bij de beëindiging van het koopcontract met AXENT draagt de koper alle vorderingen,
die op de goederen onder voorbehoud zijn of waren gegrond, over op AXENT.
De overgedragen vorderingen gelden als borgstelling voor de goederen onder
voorbehoud. De koper is niet gerechtigd om de vorderingen aan anderen over te dragen.
Wanneer tussen de koper en zijn klanten een lopende rekening overeengekomen is,
heeft de overdracht betrekking op het op dat tijdstip aanwezige saldo. De koper is
zoals voorheen gerechtigd om deze vorderingen uit de wederverkoop bij zijn klanten
of derden in rekening te brengen, nadat deze zijn overgedragen; de bevoegdheid van
AXENT om de vorderingen te innen, blijft hiermee onverminderd van kracht. AXENT
kan eisen dat de koper AXENT informeert over de overgedragen vorderingen en
hun debiteuren, AXENT alle voor inning vereiste informatie in schriftelijke vorm doet
toekomen, AXENT de relevante documenten overhandigt en de debiteuren schriftelijk
informeert over de overdacht van de vorderingen. AXENT zal de vorderingen echter
pas innen of de hiervoor beschreven informatie opvragen wanneer de in lid 5 vermelde
gevallen zich hebben voorgedaan.
In de in lid 5 vermelde gevallen en indien de koper de verplichtingen voortvloeiend uit lid
11 niet vervult, is AXENT eveneens gerechtigd om de verwerking en de wederverkoop
van de goederen onder voorbehoud met directe ingang te verbieden. Een herroeping
van het contract door AXENT geldt eveneens als herroeping van de bevoegdheid
op wederverkoop en op inning van vorderingen uit wederverkoop. In deze gevallen
is AXENT evenzo gerechtigd om directe teruggave te eisen van de goederen onder
voorbehoud, op kosten van de koper en onder uitsluiting van zijn recht op inhouding.
In de hierboven vermelde gevallen machtigt de koper hiermee AXENT of diens
gevolmachtigden, die daartoe een schriftelijke volmacht tonen, om zich te voet of met
een voertuig op zijn bedrijfslocatie te begeven om de goederen onder voorbehoud
opnieuw in bezit te nemen. Voor zover een igendomsvoorbehoud met de koper op
grond van toepasselijke wetgeving niet kan worden overeengekomen, geldt als
overeengekomen een pandrecht op de goederen of de verwerkte goederen of op
de koopprijsvorderingen van de koper, voortvloeiend uit de wederverkoop van de
goederen. Een pandrecht houdt in dat de goederen voor AXENT als onderpand dienen,
tot de koopprijs volledig is betaald, en dat de koper daarom uitsluitend na goedkeuring
van AXENT bevoegd is om de goederen te bewerken of te verkopen.
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Wanneer de waarde van de aan AXENT verschuldigde borgstelling de waarde van
gedekte vorderingen met meer dan 20% overstijgt, is AXENT verplicht om op verzoek
van de koper de door AXENT te selecteren borgstelling vrij te geven, in verhouding met
de hierboven aangegeven overmatige waardedekking.
12. DOORLEVERING VOOR EXPORT
AXENT benadrukt met klem dat de producten van AXENT in andere landen zijn
beschermd via uiteenlopende commerciële octrooirechten. De koper dient daarom in
overleg te treden met AXENT alvorens een exportlevering te plannen.
De doorlevering van goederen en productdocumentatie, inclusief maar niet beperkt tot
productbeschrijvingen en montagehandleidingen, in de Verenigde Staten of Canada
is uitdrukkelijk verboden en behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
AXENT.
13. VERBOD OP OVERDRACHT EN VERREKENING
De koper mag rechten en vorderingen uit hoofde van koopcontracten uitsluitend aan
derden overdragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van AXENT.
De koper heeft niet het recht om tegenvorderingen te verrekenen met de koopprijs,
tenzij het gaat om een onbetwist of rechtsgeldig (in een onherroepelijk vonnis)
vastgestelde vordering.
De koper is niet gerechtigd om de koopprijs niet te betalen op grond van tegenclaims
die niet voortvloeien uit het betreffende leveringscontract.
14. PLAATS VAN LEVERING, BEVOEGDE RECHTBANK
De plaats van levering inzake alle verplichtingen uit hoofde van het koopcontract is de
hoofdvestiging van AXENT in Jona, Zwitserland.
De bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met dit koopcontract is de
handelsrechtbank van het kanton St. Gallen in Zwitserland.
Het koopcontract valt onder de toepasselijke wetgeving van Zwitserland, met name
het Wetboek van Verbintenissen. De toepassing van het akkoord van de Verenigde
Naties betreffende contracten inzake internationale goederenhandel (het „Weens
Koopverdrag“) is uitdrukkelijk uitgesloten.
15. ONSCHEIDBAARHEIDSCLAUSULE
Indien bepalingen in de hierboven vermelde voorwaarden niet rechtsgeldig of niet
realiseerbaar zijn, heeft dit geen effect op de rechtsgeldigheid of realiseerbaarheid van
andere bepalingen in deze voorwaarden.
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