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Algemene voorwaarden EHCM

Artikel 1: Toepasselijkheid
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, overeenkomsten
en leveringen van EHCM Cuijk BV, gevestigd te Cuijk (hierna te noemen: EHCM) met derden (hierna
te noemen: de opdrachtgever c.q. de afnemer) deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 2: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, vrijblijvend en kunnen
door EHCM binnen twee werkdagen, nadat deze door de afnemer zijn aanvaard, worden herroepen.
EHCM is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te
verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Artikel 3: Gebondenheid
3.1 EHCM zal pas gebonden zijn aan eventuele aanvullingen op de overeenkomst, nadat deze
uitdrukkelijk door haar zijn aanvaard. Deze uitdrukkelijke aanvaarding dient te blijken uit schriftelijke
bevestiging van EHCM danwel uit het begin van uitvoering van EHCM, binnen tien dagen nadat
bedoelde aanvullende opdracht door haar is ontvangen.
3.2 Annulering door afnemer van een overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande
schriftelijke instemming van EHCM en onder vergoeding van door EHCM gemaakte kosten en
geleden schade.
Artikel 4: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
EHCM verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in
Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. EHCM kan de afnemer echter
niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
Artikel 5: Emballage
Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid
van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van EHCM.
Artikel 6: Leveringstermijn
Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn louter indicatief. De levertijd gaat in op het
moment, dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van
EHCM. Overschrijding van termijnen geeft nimmer recht op schadevergoeding. Afnemer is alsdan
evenwel gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere termijn tot nakoming van
minimaal acht weken, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Zolang de afnemer niet volledig aan al zijn verplichtingen ook toekomstige jegens EHCM heeft
voldaan, blijft de geleverde zaak, eigendom van EHCM en draagt de afnemer vanaf het moment van
eerste oplevering het risico voor verlies of beschadiging van de geleverde zaak, door welke oorzaak
dan ook ontstaan.
Artikel 8: Overmacht
Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd is EHCM gerechtigd
gedurende de overmachttoestand zijn verplichtingen op te schorten. Onder overmacht wordt te dezen
verstaan elke van de wil van EHCM onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft
geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. In dat geval is EHCM gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op
grondslag van de verrichtte arbeid en gemaakte kosten.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens het hierna bepaalde is EHCM nooit uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige
schade aan de afnemer of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren
van zaken, de geleverde zaken, zelf of het gebruik daarvan, danwel van enige eventuele
werkzaamheden of adviezen.
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9.2 De aansprakelijkheid van EHCM jegens afnemer is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis
(waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de
betreffende koopsom (exclusief BTW).
9.3 EHCM is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de afnemer of derden, waaronder
mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
9.4 Afnemer zal EHCM vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter
zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met geleverde zaken zelf
of het gebruik daarvan, danwel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen.
Artikel 10: Betalingswijze
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de
afnemer van rechtswege in verzuim.
10.2 Indien de afnemer met de in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de
wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd.
10.3 Indien de afnemer niet tijdig betaald is EHCM gerechtigd onverwijld tot invordering van het
verschuldigde over te gaan. Indien EHCM tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer.
Artikel 11: Zekerheid
Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, is
EHCM zonder enige nadere ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden.
Artikel 12: Reclamaties of klachten
12.1 De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Na het ontdekken
van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de
betreffende producten onverwijld te staken en EHCM te informeren.
12.2 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van afnemer ten aanzien van de
in geschil zijnde zaken niet opgeschort.
Artikel 13: Garantie
13.1 ECHM verleent opdrachtnemer gedurende 2 (twee) jaren na factuurdatum garantie tegen
materiaalfouten van geleverde goederen.
13.2 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 is gereclameerd en naar het
redelijke oordeel van EHCM genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk
functioneren, zal EHCM de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos
opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende
producten deugdelijk te repareren, hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen
korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties
zal EHCM ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal EHCM tot geen enkele
verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
13.3 EHCM garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of ervoor in te staan dat
het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen
gebruiken of gebruikt.
Artikel 14: Ontbinding
In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf
van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden.
Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle met EHCM gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen die tussen EHCM en afnemer over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten
overeenkomst mochten ontstaan zullen in beginsel worden berecht door de bevoegde rechter in het
Arrondissement Den Bosch, tenzij EHCM besluit deze voor te leggen in de vestigingsplaats van
afnemer.
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