
ALGEMENE VOORWAARDEN
v/d besloten vennootschap KEMPER B.V.

Toepasselijkheid

A - Alle rechtsbetrekkingen tussen KEMPER B.V. en de wederpartij worden uitsluitend beheerst door de 

onderhavige voorwaarden; de onderhavige voorwaarden prevaleren derhalve boven eventueel door de 

wederpartij gehanteerde, afwijkende voorwaarden.

B - Indien sprake is van tussen KEMPER B.V. en de wederpartij gemaakte afspraken, welke afwijkingen c.q. 

aanvullingen inhouden ten opzichte van de onderhavige voorwaarden, blijven deze voorwaarden, ook al is 

zulks niet expliciet vermeld, voor het overige van kracht.

C - Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor 

toekomstige overeenkomsten ontlenen.

 

Prijzen

A - De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostenbepalende factoren op het moment van de aanbieding. 

KEMPER B.V. heeft het recht alle opgekomen wijzigingen in die kostenbepalende factoren, zoals belastingen, 

heffingen en invoerrechten, inkoopprijs, kosten van transport, verzekeringspremies, lonen, sociale lasten, 

valutawisselkoersen, grondstoffen etc., na het verstrijken van een periode van drie maanden na tot stand 

komen van deze overeenkomst aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende 

omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.

B - Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de 

wederpartij.

C - De prijs is exclusief omzetbelasting.

 

(Af)levering

A - Tenzij in de door partijen ondertekende overeenkomst of in een door KEMPER B.V. ondertekende 

opdrachtbevestiging anders vermeld, zijn de door KEMPER B.V. opgegeven (af)levertijden vrijblijvend. De 

wederpartij kan, na het verstrijken van een periode van drie weken na het overschrijden van de vrijblijvend 

opgegeven (af)levertijd, KEMPER B.V. schriftelijk tot (af)levering aanmanen; daarna heeft KEMPER B.V. recht 

op een naleveringstermijn van 14 dagen, ingaande daags nadat KEMPER B.V. de schriftelijke aanmaning tot 

(af)levering heeft ontvangen.

B - Indien een (af)levertijd is overeengekomen, is deze gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de 

overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk 

door KEMPER B.V. bestelde en te bestellen materialen alsmede op de veronderstellingen dat de wederpartij 

technische en handelsbijzonderheden op tijd bekend maakt en tijdig zijn betalingsverplichtingen nakomt.

C - Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor 

de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de sub B bedoelde (af)

levertijd zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

D - Overschrijding van de sub A en B bedoelde (af)levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de wederpartij 

geen recht op schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van KEMPER 

B.V. noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden 

ter uitvoering van de overeenkomst. In geval KEMPER B.V. in verzuim verkeert, heeft de wederpartij de 

mogelijkheid de overeenkomst te annuleren door middel van een aangetekend schrijven; recht op (af)levering 

is hierna vanzelfsprekend uitgesloten.

E - Tenzij anders overeengekomen zal de (af)levering plaatsvinden ter domicilie van de wederpartij. Als tijdstip 

van (af)levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van KEMPER B.V. verlaten.

F - KEMPER B.V. is gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke zij afzonderlijk kan factureren; de 

betalingsvoorwaarden zoals bepaald in art. 14 van deze voorwaarden zijn ook op deze facturen van 

toepassing.

 

Reclamaties

A - Door KEMPER B.V. geleverde zaken dienen door de wederpartij direct na ontvangst te worden onderzocht. 

Zichtbare gebreken dienen, wanneer het ‚leveringen binnen Nederland betreft, uiterlijk acht dagen na ontvangst 

en wanneer het leveringen betreft buiten Nederland binnen drie weken na levering, schriftelijk bij KEMPER 

B.V. te worden gereclameerd. Kleine, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in de 

kwaliteit, kleur, het gewicht en dergelijke komen niet voor reclamatie in aanmerking. Reclamaties betreffende 

verborgen gebreken moeten ingediend worden binnen veertien dagen (Nederland) respectievelijk drie weken 

(buitenland) na hetontdekken van het verborgen gebrek, met dien verstande dat reclamatie niet meer mogelijk 

is indien het verborgen gebrek wordt ontdekt na een tijdsverloop van zes maanden na aflevering.

B - Indien de zaken na de aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk 

worden beschadigd dan wel er veranderingen worden aangebracht, heeft dit tot gevolg dat de wederpartij 

geen recht tot reclameren heeft.

C - Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg en mits zij zijn vergezeld van een retour-

advies, vermeldende de reden van het retour en de datum en het nummer van de factuur, waarmede de zaken zijn 

gefactureerd.

D - De wederpartij kan, zo lang de reclamatie niet is afgewikkeld, niet over de desbetreffende zaken 

beschikken. KEMPER B.V. heeft het recht te vorderen dat de zaken, waarop de reclamatie betrekking heeft, 

op kosten van de wederpartij naar behoren worden opgeslagen.

E - Indien een reclamatie door KEMPER B.V. gegrond wordt bevonden, kan zij te 

harer keuze de zaken waarop de reclamatie betrekking heeft, ter kosten van de 

wederpartij naar vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.

F - Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichtingen van de 

wederpartij niet op.

Aansprakelijkheid

A - KEMPER B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of 

indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door haar 

afgeleverde.

B - KEMPER B.V. is bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte/afgeleverde 

zaken en/of installaties niet voldoen aan de wettelijke of andere van overheidswege gestelde of te stellen eisen 

aan het gebruik van deze zaken en/of installaties.

C - Indien KEMPER B.V. onverhoopt toch tot vergoeding van schade is 

gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken overschrijden.

D - Indien KEMPER B.V. een beroep zou kunnen doen op het bepaalde 

in dit artikel, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als 

waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

 

Vrijwaring

De wederpartij is gerechtigd KEMPER B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden 

en interesten, waarvoor KEMPER B.V. door derden mocht worden aangesproken naar aanleiding van de 

uitvoering van de overeenkomst door haar.

 

Betaling

A - Betaling van de facturen van KEMPER B.V. dient zonder enige korting of compensatie binnen dertig dagen 

na factuurdatum te geschieden.

B - Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van KEMPER B.V. of op een door KEMPER B.V. aan 

te wijzen rekening.

C - Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeen-gekomen prijzen zijn berekend.

D - De wederpartij is slechts na voorafgaande toestemming van KEMPER B.V. bevoegd tot betaling door 

middel van wissels of cheques, waarbij als voorwaarde geldt dat de wissels verdisconteer baar moeten zijn 

en de verschuldigde belasting is voldaan. De disconterings- en wisselkosten vallen in alle gevallen ten laste 

van de wederpartij.

E - ledere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente 

alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen 

en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

F - De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van dertig dagen 

na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

 

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen KEMPER B.V. en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van 

toepassing zijn.

 

Bevoegde rechter

Alle geschillen welke tussen KEMPER B.V. en de wederpartij mochten ontstaan in verband tussen 

partijen bestaande rechtsbetrekkingen zullen, wanneer behorende tot de competentie van een 

Arrondissementsrechtsbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank 

te Rotterdam.

Een kopie van onze volledige algemene voorwaarden kan worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 08049956.
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