
LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PRINS MACHINES KvK 17158888 .  

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene 
voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die Prins Machines als 
opdrachtnemer/verkoper/inruiler met derden sluit(nader: koper). Andersluidende 
voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden worden ook 
in het Engels gedeponeerd. De tekst van de Nederlandse versie is beslissend. Nietigheid 
van een of meer bepalingen van deze voorwaarden laten de geldigheid van de andere 
bepalingen onverlet. 

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. In aanbiedingen 
gedane omschrijvingen en daarin opgegeven prijzen worden onder voorbehoud gegeven 
en gelden slechts bij benadering. Voor omissies, fouten of vergissingen is Prins Machines 
niet aansprakelijk. 

3. De overeenkomst komt tot stand en bindt Prins Machines eerst meten door het 
verzenden van de opdrachtbevestiging aan de koper. 

4. Prins Machines behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbiedingen verstrekte 
afbeeldingen, schetsen en tekeningen. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming 
niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. 

5. Levering geschiedt af bedrijf Nederland. Levertijden zijn geen fatale termijnen maar 
gelden bij benadering. Overschrijding van levertermijn geeft geenrecht op 
schadevergoeding, behoudens opzet of grove schuld van de directie van Prins Machines. 

6. Prins Machines is niet aansprakelijk voor materiële schade, gevolgschade (zoals maar 
niet beperkt tot verlette tijd, stilstanden/of productieverlies), of andere schade die koper 
lijdt in samenhang met de met koper gesloten overeenkomst(en). 

7. De verkochte zaken worden ‘as is, where is’, zonder enige garantie voor de werking en 
zonder vrijwaring tegen verborgen of niet verborgen gebreken, verkocht en geleverd en 
met uitsluiting van artikel 7:15 en 7:17 BW, behoudens een in de opdrachtbevestiging 
uitdrukkelijk overeengekomen garantie. Onverschillig de vraag of garantie wordt gegeven, 
is de koper verplicht terstond na levering van de goederen, de goederen grondig te 
inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Prins Machines per omgaande 
telefonisch op de hoogte te stellen. Koper kan ieder geval geen beroep meer doen op een 
gebrek in de prestatie indien hij Prins Machines niet binnen drie dagen na ontdekking 
schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. Koper doet afstand van het recht op ontbinding of 
vernietiging verband houdende met gebreken of non-conformiteit van het verkochte, 
behalve in geval van opzet of grove schuld van de directie van Prins Machines. 

8. Het is de koper verboden de aan hem verkochte zaken die niet voorzien zijn van CE-
markering, in te voeren in de Europese Economische Ruimte of daarbinnen te 
verhandelen, indien voor het verhandelen of invoeren van die zaken een CE-markering 
vereist is. Koper vrijwaart Prins Machines voor alle schaden, kosten en rente die het 
gevolg is van overtreding van deze bepaling. Prins Machines is niet aansprakelijk vooraan-
of afwezigheid van CE-markering van verkochte zaken. 

9. Zolang de koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de geleverde goederen 
eigendom van Prins Machines. Voor zover derden rechten doen gelden op goederen 
waarop dit eigendomsvoorbehoud rust, is de koper gehouden hiervan binnen 2 x 24 uur 



schriftelijk opgave te doen aan Prins Machines, op straffe van verbeurte van een boete 
van 10% van de koopsom, onverminderd Prins Machines’ recht op schadevergoeding en/
of nakoming. 

10. Montage is niet inbegrepen, tenzij nader overeengekomen. In dat geval staat koper 
ervoor in dat de montage zondervertraging en verhindering binnen de overeengekomen 
tijd kan plaatsvinden. Koper is voor montage aan Prins Machines verschuldigd een per uur 
berekende vergoeding, plus ev. extra reis-en verblijfkosten. 

11. Koper staat in voor tijdige betaling van het verschuldigde. Ingeval van overschrijding 
van die termijn heeft Prins Machines het recht de wettelijke handelsrente plus 5% in 
rekening te brengen. Tevens komen ingeval van niet of niet tijdige betaling alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden om tot incassering 
van de vordering te geraken ten laste van de koper, welke buitengerechtelijke kosten 
gefixeerd worden op 15% van de vordering met een minimum van €2.500. 

12. Annuleren van de overeenkomst door koper kan louter in overleg geschieden. 
Annulering of niet nakoming door koper geeft Prins Machines het recht op ontbinding, in 
welk geval koper een bedrag van 30% van de koopsom als annuleringvergoeding 
verschuldigd is aan Prins Machines, verrekenbaar met elke aanbetaling, onverminderd het 
recht van Prins Machines om het meerdere aan schade van koper te vorderen. 

13. Als overmacht voor Prins Machines voor het nakomen van haarverplichtingen geldt 
naast de wettelijke regeling uitdrukkelijk tevens de navolgende gebeurtenissen: niet tijdige 
levering door leveranciers aan Prins Machines, leveranciersstakingen, 
transportproblemen, alsmede beschadiging of verloren gaan van het verkochte buiten 
grove schuld van Prins Machines, al dan niet tijdens opslag of bij transport. In geval van 
overmacht die de nakoming blijvend verhindert, heeft Prins Machines het recht de 
overeenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn. 

14. De rechtbank Den Bosch is exclusief bevoegd alle geschillen te beslechten, die 
verband houden met de gesloten overeenkomst.15. Op de overeenkomst is Nederlands 
recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten.


