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1. Definities 
 
1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder 

- S&M         Schülke & Mayr Benelux B.V.; 
- Cliënt  Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie S&M onderhandelt 
              over de totstandkoming van een overeenkomst; 
- Overeenkomst  Iedere overeenkomst die tussen S&M en cliënt totstandkomt, 
   elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle 
   (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van 
   die overeenkomst; 
- Producten  Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst; 
- Order  Iedere opdracht van cliënt aan S&M. 
 

2. Toepasselijkheid 
 
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (rechts-) handelingen 

van S&M en cliënt. 
2.2 Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze voorwaarden zich daartegen verzet, is het 

bepaalde in deze voorwaarden mede van toepassing op overeenkomsten, waarbij S&M niet optreedt in haar 
hoedanigheid van verkoper. 

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen van cliënt, wordt door S&M 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 
3. Aanbiedingen, totstandkomingen van overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van producten. 

 
3.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt S&M niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order door 

cliënt. 
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover S&M een order schriftelijk aanvaardt of door S&M 

uitvoering aan een order wordt gegeven. 
3.3 Alle opgaven door S&M van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van producten zijn met zorg 

gedaan. S&M kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of 
verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. 
 

4. Wijzigingen en aanvullingen 
 

Wijzigingen van en aanvulling op enige bepaling in een overeenkomst en / of de voorwaarden gelden slechts 
indien zij schriftelijk door S&M zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. 
 

5. Prijzen 
 
5.1 Alle prijzen van S&M, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, 

in - en uitvoerrechten en eventueel door de overheid te heffen rechten en/of andere belastingen of heffingen. 
5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor S&M geldende 

omstandigheden. Indien de omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst wijzigen, heeft S&M het recht de 
daaruit voortvloeiende kosten aan cliënt door te berekenen. 

5.3 Leveringen met een netto order bedrag vanaf € 150,00 per order zijn Franco Huis. Bij orders met een 
factuurbedrag tot € 150,00 per order wordt € 25,00 aan administratie - en  transportkosten berekend. 

 
6.  Betaling 
 
6.1 Cliënt zal de door haar in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum aan S&M betalen. Cliënt 

heeft nimmer enig recht op korting, verrekening of opschorting, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van S&M. 

6.2 Indien op enig moment bij S&M gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van cliënt, heeft S&M het 
recht, alvorens (verder) te presteren, van cliënt te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt, of dat 
deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat S&M, al dan niet opeisbaar, op grond van de 
overeenkomst van cliënt heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van S&M. 

6.3 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is cliënt in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke 
hoofde dan ook, van S&M op cliënt onmiddellijk opeisbaar. 
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6.4 Cliënt is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de 
betalingstermijn ontvangen zijn, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in 
Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%. 

6.5 Indien cliënt jegens S&M in verzuim is, is hij verplicht S&M de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig  
        te vergoeden. De door cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald 
       gebleven bedrag met een minimum van  € 250,00 te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. 
6.6 Indien S&M, nadat cliënt in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan cliënt richt, 

doet dit niet af aan het bepaalde in 6.3, 6.4 en 6.5. 
 

7. Afleveringstermijn 
 
7.1 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Door S&M opgegeven levertijden zijn echter nimmer te 

beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
7.2 De levertijd vangt aan op de dag vermeld in de schriftelijke orderbevestiging. Indien voor de uitvoering van de 

overeenkomst bepaalde gegevens noodzakelijk zijn, vangt de levertijd eerst aan nadat alle gegevens in het bezit 
van S&M zijn, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging. 

7.3 Bij overschrijding van de levertijd heeft cliënt geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Cliënt heeft in dat 
geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd van 
zodanige aard is, dat van cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de 
overeenkomst in stand laat. Cliënt dient in dat geval S&M in gebreke te stellen, waarbij ten minste een periode van 
3 weken in acht genomen dient te worden, waarbinnen S&M alsnog de mogelijkheid heeft de grond voor partiële 
ontbinding weg te nemen. 

7.4 S&M is gerechtigd in gedeelte te leveren en deelleveringen te factureren. 
 
8.  Levering en risico 
 
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 worden de producten geacht te zijn geleverd en door cliënt aanvaard, 

alsmede gaat het risico voor de geleverde producten over op cliënt, vanaf het moment dat aan cliënt te leveren 
producten bij cliënt worden afgeleverd. 

8.2 Indien de producten om welke redenen dan ook niet tijdig door cliënt worden afgehandeld, zou cliënt zonder 
voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. S&M is dan gerechtigd de producten voor rekening en risico van 
cliënt  te doen opslaan of aan een derde te verkopen. 

 
9. Reclame / Garantie 
 
9.1 Cliënt is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na 

ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. 
Klachten moeten uiterlijk binnen 5 werkdagen na aankomst van de producten schriftelijk aan S&M worden gemeld. 

9.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten 
onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan S&M 
worden gemeld. 

9.3 Na het constateren van enig gebrek is cliënt verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie 
van de betreffende producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter 
voorkoming van (verdere) schade. 

9.4 Cliënt zal voor onderzoek van de klacht zijn noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door S&M in de 
gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar omstandigheden van het gebruik, de bewerking, 
verwerking en/of installatie. 

9.5 Indien cliënt geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in 
behandeling genomen en heeft cliënt geen aanspraken ter zake. 

9.6 Het staat cliënt niet vrij de producten te retourneren, alvorens S&M daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend, indien 
tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor S&M. 

9.7 Indien cliënt tijdig, correct en terecht klaagt over gebrek aan een product is de daaruit voor S&M voortvloeiende 
aansprakelijkheid beperkt tot de in 12.3 omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen        
in artikel 12. 

 
 

10. Overdracht 
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Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S&M kan cliënt een gesloten overeenkomst of enig daaruit 
voortvloeiend recht en/of verplichting niet aan derden overdragen. 
 

11. Eigendomsvoorbehoud 
 
11.1 Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op cliënt nadat deze alle 

vorderingen van S&M betreffende de tegenprestatie van de door S&M aan cliënt krachtens de overeenkomst, of 
enig vergelijkbare overeenkomst geleverde of te leveren producten, alsmede ter zake van de vorderingen, welke 
wegens tekortschietingen in de nakoming van zodanige overeenkomsten heeft voldaan. 

 
11.2 Voordat het eigendom van de producten op cliënt is overgegaan, is cliënt niet gerechtigd de producten te verhuren 

of in gebruik te geven, te verpanden of de producten waarvan S&M eigenaar is, aan derden te verkopen of af te 
leveren, voor zover dit in het kader van cliënt’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. Cliënt zal zijn afnemer 
van eventuele eigendomsrechten van S&M op de hoogte stellen. 

 
12. Verplichtingen van S&M 
 
12.1 S&M staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten, indien en voor zover deze worden gebruikt  

en toegepast door terzake deskundigen, overeenkomstig de geldende gebruikersvoorschriften, onverminderd 
hetgeen in deze voorwaarden is bepaald. 

12.2 S&M is in geval van niet, of niet behoorlijke nakoming van haar verplichtingen uit enige overeenkomst, slechts 
gehouden tot het aanvullen van ontbrekende, respectievelijk het vervangen van gebrekkige producten en/of het 
opnieuw leveren van producten. 

12.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen in artikel 9 is geklaagd en genoegzaam is 
aangetoond dat de producten: 

      - niet beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, of 
      - niet behoorlijk functioneren, 
        heeft S&M de keus, hetzij de niet deugdelijk gebleken producten (kosteloos) nieuw te leveren tegen retournering 
        van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij cliënt alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de 
        koopprijs te verlenen.  
        Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is terzake van haar verplichtingen volledige 
        gekweten. 
 
13. Aansprakelijkheid 
 
13.1 S&M is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 

12. 
13.2 S&M is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van cliënt, waaronder begrepen gevolgschade, 

immateriële schade, bedrijfs– en / of milieuschade. 
13.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1 en 13.2, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van S&M te 

allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het product terzake, waarvan die aansprakelijkheid is 
ontstaan. 

13.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van S&M of diens leidinggevend personeel zal cliënt S&M vrijwaren 
tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake van de vergoeding van schade, kosten of 
rente verbandhoudende met producten, voortvloeiend of samenhangend met het gebruik van de producten of uit 
het in het verkeer brengen van de producten. Cliënt vrijwaart S&M volledig voor alle aanspraken van derden, 
welke mochten voortvloeien uit, of verband houden met (niet) nakoming door S&M van de verplichting, uit hoofde 
van enige overeenkomst met cliënt. 

 
14. Overmacht 
 
14.1 S&M heeft het recht, indien zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen die, al dan 

niet voorzienbare overmacht ten gevolge hebben, de overeenkomst te beëindigen, dan wel de leveringstermijn op 
te schorten. 

 
14.2 Als voor overmacht in aanmerking komende omstandigheden gelden onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn, 
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        in- en uitvoerverboden, oorlog, werkstaking, alsmede het gebrekkig dan wel niet tijdig leveren van zaken door  
toeleveranciers van leveranciers. 

14.3 In de periode, waarin door zodanige overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk langer duurt dan 6 
maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. 

 
15. Tussentijdse beëindiging 
 

Indien cliënt een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst uit andere hoofde niet nakomt, alsmede 
indien het faillissement van cliënt wordt aangevraagd, of een verzoek tot surseance van betaling wordt gedaan, 
dan wel indien cliënt’s vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, of cliënt anderszins de vrije 
beschikking over zijn vermogen verliest, is S&M gerechtigd de overeenkomst, voor zover zij nog niet tot uitvoering 
is gekomen, op te schorten, dan wel te beëindigen. Producten die al wel door S&M geleverd zijn, maar niet 
betaald,  kunnen teruggevorderd worden, een en ander onverminderd het recht van S&M op vergoeding van 
schade, kosten en rente. 

 
16. Slotbepalingen 
 
16.1 Op alle aanbiedingen, leveringen, orderbevestigingen en overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden krachtens 

artikel 2.1 deel uitmaken, alsmede de hieruit voortvloeiende verplichtingen, is Nederlands recht van toepassing.  
        De bepaling van het Weens Koopverdrag 1980 zijn niet van toepassing. 
16.2 Alle geschillen die betrekking hebben op leveringen, orderbevestigingen en overeenkomsten, waarvan deze 

voorwaarden krachtens artikel 1 deel uitmaken, alsmede de hieruit voortvloeiende verplichtingen, zullen in eerste 
aanleg worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

16.3 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden niet van toepassing zijn, nietig worden geoordeeld of worden 
vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en zal de niet van toepassing zijnde nietige of 
vernietigde bepaling worden geconverteerd in een bepaling die door S&M zou zijn gestipuleerd, indien van de 
oorspronkelijke bepaling wegens zijn niet toepasselijkheid, nietigheid of vernietigbaarheid zou zijn afgezien.  

        Zover nodig verklaart cliënt zich reeds hier op voorhand mee akkoord.    

 


