
Algemene Voorwaarden PFFW 1 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN van Pro Feet Functional Wear GmbH (PFFW) 
 
I. Toepasselijkheid 
De volgende algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna ALBV) gelden voor alle leveringen en diensten 
van Pro Feet Functional Wear GmbH (hierna „PFFW“). De ALBV zijn uitsluitend van toepassing. Overeenkomstige 
algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien PFFW dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. De 
ALBV zijn ook van toepassing op alle toekomstige zaken in het geval van lopende zakelijke relaties. De ALBV zijn 
alleen van toepassing indien de klant een ondernemer is (§ 14 BGB) een rechtspersoon onder publiek recht of een 
publiekrechtelijk fonds.  
 
II. Offertes, contracten, minimum bestelwaarde, productinformatie en productveranderingen 
(1) Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven schriftelijk of overeengekomen zijn alle aanbiedingen van PFFW niet-
bindend en zonder verplichting. Dit geldt ook als wij de koper catalogus of technische documentatie (bijv. 
tekeningen, plannen, berekeningen, verwijzingen naar DIN-normen) of andere productbeschrijvingen of 
documenten - ook in elektronische vorm -  hebben verstrekt waarvan onze eigendoms- en auteursrechten 
voorbehouden blijven.  
 
De klant kan zich slechts beroepen op een aankoopcontract. Het aankoopcontract komt tot stand met de levertijden 
die gelden op het moment van de bestelling, met de prijzen die gelden op het moment van de bestelling en alleen 
indien de bestelling niet binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling geweigerd wordt. 
 
(2) Voor nieuwe klantorders bedraagt de minimum bestelwaarde EURO 500,00. 
 
(3) Ontwerp, vorm en kleurwijzigingen voor eigen en derden-producten blijven voorbehouden, voor zover het 
aangekochte product niet significant veranderd is in functie en uitstraling. 
 
(4) Voor leveringen en diensten aan klanten in het buitenland wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle kosten 
van rechtshandelingen door de leverancier bij gebrek aan betaling door de klant, zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk, door de klant worden gedragen. 
 
III. Prijzen en prijswijzigingen 
(1) Tenzij anders uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen in euro netto ex-aflevering magazijn 
Hanau. Voor zover btw volgens de wettelijke bepalingen wordt geheven, wordt dit afzonderlijk gefactureerd op het 
bedrag dat van toepassing is op de factuurdatum. 
 
(2) In het geval van een aankoop met een zending (VI.2) draagt de koper de transportkosten ex-magazijn en de 
kosten van een door de koper aangevraagde vervoersverzekering. Als we niet de werkelijke kosten in rekening 
brengen, geldt er een transportvergoeding (exclusief transportverzekering) van EURO 13,50 (per pakket) 
overeengekomen. Eventuele bijkomende heffingen, belastingen en andere overheidsheffingen worden gedragen 
door de koper. Transportmaterialen en alle andere verpakkingsmaterialen, behalve pallets, nemen wij niet terug, zij 
worden de eigendom van de koper. 
 
(3) De verpakkingskosten zijn inbegrepen in de prijzen. Extra kosten voor douanerechten en verzendkosten zullen 
afzonderlijk aan de klant in rekening worden gebracht. Bij orders met een netto waarde van minder dan EURO 
100,00, wordt een toeslag van minimaal EURO 19,95 in rekening gebracht. 
 
(4) De prijzen zijn geldig volgens de prijslijst die geldt bij de sluiting van het contract. Indien de levering meer dan 
vier maanden na de sluiting van het contract is gedaan, heeft PFFW het recht om, bij gebrek aan een vaste 
prijsovereenkomst, in geval van kostenwijzigingen de prijzen te wijzigen overeenkomstig de veranderingen in lonen, 
salarissen, materiaalkosten en productiekosten die inmiddels zijn ondernomen. 
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IV. Betaling, vooruitbetaling, afrekening, retentierecht 
(1) Tenzij anders overeengekomen, is de aankoopprijs verschuldigd bij levering van het product. Betalingen dienen te 
geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum met 2% korting of binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek. Bij 
directe betaling is de korting 4%. Als de betaling niet binnen 30 dagen na de vervaldatum en de ontvangst van de 
factuur is gemaakt, is de klant in verzuim. Als de klant op een betaling in gebreke blijft, zijn alle overige vorderingen 
onmiddellijk in verzuim, zonder dat ervoor elke vordering een aparte verzuim is vereist. 
 
(2) Voor klanten, waarmee PFFW geen lopende zakelijke relatie heeft, vindt de levering plaats op vooruitbetaling.   
 
(3) De klant kan alleen tegen onbetwiste beslissingen of juridisch bindende vorderingen afrekenen. Een retentierecht 
is alleen geldig indien deze gebaseerd is op onbetwiste, besluitvormende of juridisch bindende vorderingen uit 
dezelfde contractuele relatie. 
 
(4) De leverancier is gerechtigd zijn leverings- en dienstenvorderingen aan derden toe te wijzen voor 
financieringsdoeleinden. (Factoring of vergelijkbaar) 
 
V. Levering, zelfaflevering, overmacht, leveringsvertraging en gedeeltelijke leveringen 
(1) De levertijd wordt individueel overeengekomen of door ons opgegeven bij aanvaarding van de bestelling. Als dit 
niet het geval is, bedraagt de levertijd ongeveer 12 weken na het sluiten van het contract of de leveringsdatum. 
 
(2) In geval van mislukte of vertraagde zelfverzending, zal PFFW niet in gebreke zijn van de klant, tenzij PFFW 
verantwoordelijk is voor de mislukte of vertraagde zelfverzending. Als het zeker is dat een zelfverzending van de 
bestelde goederen niet plaatsvindt om redenen waarvoor PFFW niet verantwoordelijk is, is PFFW gerechtigd zich te 
onttrekken aan het contract. 
 
(3) Indien overmacht of andere gebeurtenissen, zoals storingen in bezorging, wettelijke stakingen enz. PFFW zonder 
toerekenbare nalatigheid verhinderen om het product te leveren op de bindend afgesproken datum of periode, 
worden deze data en perioden worden verlengd met de duur van de door deze omstandigheden veroorzaakte 
vertraging. Als een dergelijke verstoring leidt tot een vertraging van meer dan vier maanden, kunnen beide partijen 
zich terugtrekken uit het contract. Als de levering permanent onmogelijk of onredelijk wordt als resultaat van een 
dergelijke storing, is PFFW vrij van verplichtingen. Mogelijk wettelijke rechten van intrekking blijven onaangetast. Wij 
zullen eventuele gelden die de koper al heeft verstrekt dan onmiddellijk terugbetalen. 
 
(4) Na de aflevering kan de klant aanspraak maken op schadevergoeding, indien PFFW schuldig is aan intentie of 
grove nalatigheid. In geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot de te verwachten schade, maar 
niet meer dan 5% van de overeengekomen aankoopprijs voor het gedeelte van de goederen waarmee PFFW in 
gebreke is van levering. 
 
(5) PFFW heeft recht om gedeeltelijk te leveren en maakt dan overeenkomstige gedeeltelijke facturen aan  
  
 
VI. Verzending, overdracht van risico, verzekering, schadevergoeding, plaats van uitvoering 
(1) De plaats van uitvoering is Hanau. 
 
(2) Op verzoek en op kosten (verzendkosten) van de koper wordt het item naar een andere bestemming verzonden. 
Tenzij anders overeengekomen, zijn wij gerechtigd om de aard van de zending te bepalen (met name 
transportbedrijf, verzendroute, verpakking). 
 
(3) Het risico op onopzettelijk verlies en onopzettelijke schade van de goederen wordt uiterlijk bij de overdracht aan 
de koper overgedragen. Bij verzending wordt echter het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke schade van 
de goederen en het risico van vertraging doorgegeven aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling 
die anderszins verantwoordelijk is voor de uitvoering van de zending. Voor zover een acceptatie is overeengekomen, 
is dit bepalend voor de overdracht van risico. Voor de overige zaken zijn de wettelijke bepalingen van toepassing op 
de overeengekomen acceptatie.  
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(4) Tenzij uitdrukkelijk anders door de klant wordt aangevraagd, sluit PFFW de verzekering af tegen alle vormen van 
transportschade. Deze kosten worden afzonderlijk aan de klant gefactureerd. 
 
(5) Als de koper in gebreke blijft van de acceptatie, onze levering weigert, of om andere redenen verantwoordelijk is 
voor vertraging, hebben wij recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade, inclusief extra kosten (bijv. 
Opslagkosten). Hiervoor berekenen wij een vergoeding van 20% van de aankoopprijs van het betreffende product. 
Het bewijzen van een lagere schade is aan de klant, het bewijs van een hogere schade blijft PFFW voorbehouden.  
 
VII. Garantierecht 
(1) Voor de rechten van de koper in geval van materiële en juridische gebreken (inclusief verkeerde en gedeeltelijke 
levering, alsmede onjuiste installatie of defecte montage-instructies) gelden de wettelijke bepalingen, tenzij anders 
vermeld. De speciale wettelijke bepalingen voor de uiteindelijke levering van goederen aan een consument (§§ 478, 
479 BG) blijven onverminderd van kracht in alle gevallen. 
 
(2) De basis van de aansprakelijkheid voor gebreken is de overeenstemming over de kwaliteit van de goederen. Als 
een overeenkomst over de voorwaarde van de goederen zijn alle productbeschrijvingen; Het maakt hierbij geen 
verschil of de productbeschrijving afkomstig is van de fabrikant of van ons. 
 
(3) Indien nog niet is overeengekomen, moet het volgens de wettelijke regeling beoordeeld worden of er een gebrek 
bestaat of niet (§ 434, lid 1, S 2 en 3 BGB). Voor publieke verklaringen van de fabrikant of andere derden (bijv. 
Reclameverklaringen) aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 
 
(4) De garantie-aanspraak van de koper voor gebreken veronderstellen dat hij zijn wettelijke onderzoeks- en 
klachtverplichtingen heeft nageleefd (§§ 377, 381 HGB). Als er tijdens het onderzoek of later een gebrek wordt 
gevonden, dan moeten wij hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gesteld worden. De melding wordt geacht 
onmiddellijk te zijn indien deze binnen twee weken plaatsvindt, waarbij de tijdige verzending van de documentatie 
nodig is om de deadlines te kunnen nakomen. Ongeacht deze verplichting tot onderzoek en kennisgeving van 
gebreken, dient de koper binnen twee weken na de levering schriftelijk in kennis te stellen van eventuele duidelijke 
gebreken (inclusief onjuiste levering en gedeeltelijke levering). Tijdige verzending van de documentatie nodig om te 
voldoen aan de deadlines. Als de koper de fout niet goed onderzoekt en /of meldt, is onze aansprakelijkheid voor het 
gebrek uitgesloten. 
 
(5) Als de geleverde goederen defect zijn, kan de koper een oplossing (reparatie) of levering van een defectvrij 
product (vervanging) verlangen. Als de koper niet verklaart welke van de twee rechten hij kiest, stellen we hem hier 
een redelijke deadline voor. Als de koper de keuze niet binnen de termijn maakt, is PFFW vrij om zelf een keuze te 
maken. 
 
(6) Wij zijn gerechtigd de verschuldigde nakoming te vergoeden, afhankelijk van of de koper de aankoopprijs betaalt. 
De koper is echter gerechtigd een gedeelte van de aankoopprijs te behouden die redelijk is in verband met het 
gebrek. 
 
(7) De koper moet ons de tijd en de gelegenheid geven die nodig is voor de verschuldigde nakoming, met name om 
de afgewezen goederen voor onderzoek in te dienen. Bij vervanging moet de koper het defecte artikel retourneren 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 
(8) De kosten die nodig zijn om te testen en aanvullende prestaties, met name transport-, reiskosten- en 
materiaalkosten, worden door ons gedragen wanneer er daadwerkelijk een defect bestaat. Indien echter een gebrek 
verzoek van de koper ongegrond blijkt te zijn, kunnen wij vergoeding vragen voor eventuele kosten die door de 
koper zijn opgelopen.  
 
(9) In dringende gevallen, bijv. als de operationele veiligheid in gevaar komt of ter voorkoming van onevenredige 
schade, heeft de koper het recht zelf het defect te verhelpen en ons de objectief vereiste kosten in rekening te 
brengen. We moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van zulke beweringen, indien mogelijk vooraf. Het 
recht op zelfverzekering bestaat niet indien we het recht hadden om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, een 
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overeenkomstige aanvullende prestatie te weigeren. 
 
(10) Indien de aanvullende prestatie is mislukt of indien een redelijke termijn, die door de koper voor de aanvullende 
prestatie moet worden vastgesteld, is verlopen zonder succes of niet in overeenstemming met wettelijke 
bepalingen, kan de koper zich terugtrekken uit het koopcontract of de aankoopprijs verminderen. In geval van 
onbeduidende gebreken is er echter geen herroepingsrecht. 
 
(11) Aanspraken door de koper om schadevergoeding of vergoeding van uitgaven, moeten uitsluitend in 
overeenstemming zijn met Sectie X. en zijn anders uitgesloten. 
 
 
VIII. Eigendomsvoorbehoud 
(1) Alle goederen die door PFFW worden geleverd, blijven de eigendom van PFFW tot volledige afwikkeling van alle 
vorderingen voortvloeiend uit de contractuele relatie, en andere vorderingen van PFFW tegen de klant, voor welke 
juridische reden, nu, of in de toekomst (inclusief alle saldo-vorderingen uit lopende rekeningen). Dit geldt ook als de 
betalingen zijn gedaan op speciaal aangewezen claims. Voor uitstaande rekeningen worden de gereserveerde 
goederen gebruikt om de saldo-vorderingen van PFFW te waarborgen. 
 
(2) Gereserveerde goederen kunnen door de klant in de normale loop van zaken worden doorverkocht. In dit geval 
wijst hij hierbij het aankoopbewijs van zijn klanten aan PFFW toe om zijn eigen betaling te verzekeren. In het geval 
van een contractuele verbreking door de koper, in het bijzonder bij niet-betaling van de koopprijs, zijn wij gerechtigd 
de vergunning voor wederverkoop in te trekken of het contract in overeenstemming te brengen met de wettelijke 
bepalingen en de goederen terug te vorderen op basis van het behoud van de titel en de herroeping. Als de koper de 
voorgeschreven aankoopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen aansprakelijk stellen als we de redelijke 
termijn voor betaling aan de koper is verstreken of indien een dergelijke deadline volgens de wettelijke bepalingen 
ongeldig is. 
 
(3) De klant dient de door PFFW toegewezen vorderingen te verzamelen. In geval van een contractuele verbreking 
door de koper in de zin van VIII. 2., kan PFFW de automatische incasso-machtiging intrekken. De bevoegdheid van 
PFFW om de vorderingen zelf in te vorderen blijft onverlet, maar PFFW zal de vorderingen niet verzamelen zolang de 
klant aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Indien PFFW het recht heeft om zelf de vorderingen te verzamelen, 
kan het eisen dat zij van de toegekende vorderingen en hun debiteuren op de hoogte wordt gesteld, dat zij alle 
vereiste gegevens voor de invordering hebben, dat de bijbehorende documenten ter beschikking worden gesteld en 
dat de klant zijn debiteuren hiervan op de hoogte stelt. 
 
(4) Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, is er voor het verhuren, leasen of toewijzen van de 
gereserveerde goederen de voorafgaande schriftelijke toestemming van PFFW benodigd. In geval van 
inbeslagneming of andere interventies door derden, dient de klant onmiddellijk PFFW in kennis te stellen en de 
derde van de titelbezit te informeren. 
 
(5) Indien de realiseerbare waarde de bestaande vordering totaal met meer dan 10% overschrijdt, is PFFW verplicht 
op verzoek van de klant de overeenkomstige delen van de vordering vrij te stellen. Nadat alle verplichtingen correct 
zijn vervuld, worden alle rechten overgedragen of gereserveerd en aan de klant toegewezen. 
 
(6) Indien de klant in gebreke blijft met betaling, vraagt hij om de opening van een insolventieprocedure over zijn 
activa, indien een insolventieprocedure over zijn activa wordt ingesteld of indien hij niet tijdelijk zijn betalingen niet 
meer kan voldoen, vervalt zijn recht op wederverkoop van de voorbehouden goederen. In dit geval kan PFFW 
onmiddellijk teruggave van de gereserveerde goederen vragen, ook al heeft PFFW het contract niet ingetrokken. De 
intrekking van het contract is slechts van kracht indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt vermeld. PFFW is gerechtigd 
de gereserveerde goederen te gebruiken en de kosten te verrekenen, rekening houdend met de uitstaande 
vorderingen. De bewering van verdere vorderingen op schadevergoeding door PFFW blijft niet beïnvloed door het 
gebruik. 
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IX. Eigendomsrechten 
(1)  De klant verbindt zich ertoe zich te houden aan de industriële eigendomsrechten van PFFW (handelsmerken, 
tekens, octrooien, enz.) en is verplicht PFFW in geval van inbreuk schriftelijk op de hoogte te stellen. 
 
(2) PFFW behoudt alle intellectuele eigendomsrechten. 
X. Aansprakelijkheid 
(1) Schadevergoedingen kunnen alleen door de klant worden ingediend indien PFFW schuldig is aan opzet of grove 
nalatigheid, of als PFFW een materiële contractuele verplichting heeft geschonden. 
 
(2) In geval van een lichte nalatige inbreuk op een materiële contractuele verplichting, is de aansprakelijkheid van 
PFFW beperkt tot voorzienbare contractuele schadevergoeding. Aansprakelijkheid voor frauduleus verbergen van 
gebreken of aanname van een garantie voor kwaliteit, alsmede aansprakelijkheid voor aanspraken op basis van de 
Wet Productaansprakelijkheid en voor lichamelijk letsel blijven onverlet. Een verandering van de bewijslast ten 
nadele van de klant is hier niet aan verbonden. 
 
XI. Jurisdictie, toepasselijk recht en gedeeltelijke nietigheid 
(1) De exclusieve jurisdictieplaats voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met een contract dat onder 
deze ALBV valt of zijn conclusie is Hanau, mits de klant een publiekrechtelijke persoon of rechtspersoon is. PFFW is 
echter gerechtigd om op de vestigingsplaats van de klant of bij haar vestiging te dagvaarden. 
 
(2) De gehele contractuele relatie, inclusief de kwestie van de sluiting ervan, is onderworpen aan de wetgeving van 
de Bondsrepubliek Duitsland. De uniforme wetten inzake de internationale aankoop van roerende goederen 
alsmede de sluiting van internationale verkoopcontracten voor roerende goederen zijn niet van toepassing. De 
contracttaal is Duits. 
 
(3) Indien een bepaling van het contract of deze ALBV geheel of gedeeltelijk ongeldig of ongeldig wordt, dan is dit 
niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in geval van twijfel. In dit geval is PFFW gerechtigd een 
passende bepaling te maken die op een toegestane manier het meest economisch dichtst bij de ongeldige bepaling 

komt. In geval van ondoeltreffendheid wordt de wettelijke regeling in werking getreden.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: In het geval van een conflict in de vertaling van de Duitse versie van deze Algemene Voorwaarden, 

heeft de originele Duitse versie altijd voorrang. 


