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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 
 
1 Toepasselijkheid 

Verkoop, levering en overige prestaties door USHIO Europe B.V. (hierna te noemen: ‘USHIO’) vinden uitsluitend 
plaats conform onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: 
‘leveringsvoorwaarden’), die koper aanvaardt door een opdracht te verstrekken of een levering in ontvangst te 
nemen. USHIO mag deze leveringsvoorwaarden eenzijdig wijzigen. De gewijzigde leveringsvoorwaarden zijn in 
de alsdan geldende versie van toepassing, nadat USHIO koper daarvan op de hoogte heeft gesteld. Deze 
leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige zakelijke transacties met koper. Afwijkende en 
aanvullende leveringsvoorwaarden van koper zijn uitgesloten, ook als USHIO tegen dergelijke voorwaarden 
niet uitdrukkelijk bezwaar maakt. 

 
2 Sluiting van de overeenkomst 

De offertes van USHIO zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand door de schriftelijke 
orderbevestiging van USHIO en de complete overeenkomst tussen partijen bestaat uitsluitend uit de 
orderbevestiging tezamen met deze leveringsvoorwaarden. Mondelinge afspraken of toezeggingen dienen 
schriftelijk door USHIO te worden bevestigd op straffe van ongeldigheid. 

 
3 Maten, gewichten, tekeningen en technische gegevens 

Alle informatie over maten, gewichten en technische gegevens in catalogi, prijslijsten, offertes en overige 
documentatie die koper van USHIO ontvangt, zijn schattingen en slechts bindend, voor zover dit uitdrukkelijk 
met USHIO schriftelijk wordt overeengekomen. 
USHIO behoudt zich het recht voor op alle tekeningen, modellen, sjablonen, monsters, vergelijkbare 
voorwerpen en alle overige verkoopdocumentatie. Dergelijke voorwerpen mogen slechts na schriftelijke 
toestemming voor derden toegankelijk worden gemaakt en dienen op eerste verzoek onmiddellijk aan USHIO 
te worden teruggegeven. 

 
4 Levering 

Levering binnen de EU geschiedt op de overeengekomen plaats van levering in het invoerland. (DDP 
Incoterms 2010). Verzending vindt plaats op de gebruikelijke verzendingswijze en in de gebruikelijke 
verpakking. Bij verzendingen buiten de EU geschiedt de levering af fabriek (EXW Incoterms 2010). 
Leveringsdata en -termijnen zijn niet bindend, tenzij deze door USHIO schriftelijk zijn bevestigd. Indien USHIO 
haar leververplichtingen niet binnen de aangegeven termijn nakomt, dan komt USHIO slechts in verzuim 
indien koper USHIO schriftelijk in gebreke heeft gesteld en USHIO een redelijke termijn van tenminste 30 
dagen krijgt om alsnog na te komen en USHIO niet alsnog binnen die termijn nakomt. Koper dient aan USHIO 
alle voor de levering vereiste informatie en documentatie tijdig beschikbaar te stellen en eventueel 
overeengekomen aanbetalingen conform afspraak te verrichten, bij gebreke waarvan de levering wordt 
opgeschort door USHIO. Bij later verstrekte aanvullingen op c.q. uitbreidingen van een order worden de 
leveringstermijnen navenant verlengd. 
USHIO kan overgaan tot deelleveringen. In geval van een deellevering heeft USHIO het recht om met 
betrekking tot de betreffende deellevering een factuur uit te brengen. 
Indien koper met de aanvaarding in gebreke blijft of overige medewerkingsverplichtingen schendt, heeft 
USHIO het recht om de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan. Onverminderd overige 
rechten heeft USHIO het recht om de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien een 
aan koper gestelde redelijke uiterlijke termijn voor de aanvaarding van de levering vruchteloos is verstreken. 
USHIO heeft dan het recht om tevens alle overige overeenkomsten met koper te beëindigen. Elke beëindiging 
van een overeenkomst door USHIO leidt ertoe dat alle uit hoofde van deze overeenkomsten verschuldigde 
bedragen direct opeisbaar worden. 
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5 Betalingsvoorwaarden 
Voor zover partijen geen specifieke prijs zijn overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld in 
overeenstemming met de USHIO netto prijslijst, die vanaf de datum van ondertekening van het contract 
geldig is. 
Bij een (netto) orderwaarde van minder dan EUR 400 worden administratiekosten van EUR 30 berekend. 
Verzekeringen worden uitsluitend op verzoek en kosten van koper afgesloten. Elke factuur dient binnen de 
overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen conditie te worden betaald. Betalingen van koper 
worden pas geacht te zijn voldaan zodra USHIO over de betreffende bedragen kan beschikken. 
Bij overschrijding van een vervaldatum heeft USHIO het recht op de wettelijke handelsrente van 6:119a BW 
over het gehele uitstaande bedrag. Het recht van USHIO op overige schadeclaims wegens vertraging blijft 
onverlet. 
Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening van de koper, waarbij een 
minimum geldt van 15% van het verschuldigde bedrag. Indien een rechtbank in laatste aanleg geheel of in 
wezenlijk opzicht een uitspraak doet in het nadeel van koper, is koper verplicht aan USHIO alle gerechtelijke 
kosten te vergoeden, inclusief de kosten die niet door de betreffende rechtbank zijn toegewezen. USHIO 
behoudt zich het recht voor om te allen tijde een borgstelling - met het oog op tijdige betaling - te eisen. 
Bovendien heeft USHIO het recht om betaling voorafgaand aan levering te verlangen.  
Koper heeft uitsluitend het recht op verrekening, indien zijn tegenvordering niet door USHIO wordt betwist 
c.q. rechtsgeldig vastgesteld is. 
Koper kan slechts een beroep doen op een retentierecht, voor zover zijn tegenvordering op dezelfde 
overeenkomst is gebaseerd en onbetwist c.q. rechtsgeldig vastgesteld is. Indien USHIO na sluiting van de 
overeenkomst kennis neemt van een wezenlijke verslechtering van de vermogenssituatie van koper, heeft 
USHIO het recht om nog uitstaande leveringen of prestaties uitsluitend tegen vooruitbetaling of 
zekerheidstelling te verrichten. Indien deze garanties niet voor het verstrijken van een redelijke uiterlijke 
termijn worden verstrekt, kan USHIO onverminderd overige rechten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
ontbinden. 

 
6 Schadevergoeding en beperking van aansprakelijkheid 
6.1 Indien aansprakelijkheid zijdens USHIO onder de overeenkomst zou ontstaan wegens (i) tekortschieten in de 

nakoming van haar verplichtingen van de overeenkomst, (ii) inbreuk op haar garantieverplichtingen, (iii) 
onrechtmatige daad of uit andere hoofde, dan is de aansprakelijkheid van USHIO beperkt als bepaald in dit 
artikel 6. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing voor zover de schade het gevolg zou zijn 
van de opzet of bewuste roekeloosheid van USHIO of haar leidinggevend personeel. 

6.2 USHIO kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen 
de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. USHIO is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van 
schade, waaronder begrepen: 
I  aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook; 
II   indirecte schade;  
III   gevolgschade; 
IV   schade wegens gederfde winst; 
V   vertragingsschade; 
VI  schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,  
VII  informatie of materialen door koper; 
VIII schade wegens door USHIO gegeven inlichtingen of adviezen. 

6.3 Met inachtneming van artikel 6.1, is de aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen    beperkt 
tot het corresponderende factuurbedrag dat daadwerkelijk door koper is betaald. 

6.4 Het recht van koper op schadevergoeding ontstaat pas, indien koper na het ontstaan ervan conform het 
bepaalde in deze leveringsvoorwaarden - en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is - de schade schriftelijk 
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aan USHIO heeft gemeld.  
6.5 Koper is verplicht adequate maatregelen te treffen ter voorkoming c.q. beperking van schade. Schadeclaims 

van koper wegens een gebrek verjaren na één jaar gerekend vanaf de leveringsdatum van de goederen, voor 
zover dit niet in tegenspraak is met andere wettelijke bepalingen. 

6.6  Om recht op schadevergoeding te verkrijgen dient de koper, zo snel als redelijkerwijs mogelijk, schriftelijk een 
claim in te dienen, waarin de aard van de claim in detail wordt beschreven. 

 
7 Eigendomsvoorbehoud 
7.1 De geleverde producten blijven in eigendom van USHIO (‘goederen onder eigendomsvoorbehoud’) totdat alle 

vorderingen van USHIO uit hoofde van de zakelijke relatie met koper volledig zijn voldaan.  
7.2 In geval van openstaande vorderingen dienen de goederen onder eigendomsvoorbehoud als zekerheid voor 

de aan USHIO toekomende vordering. 
7.3 Vervreemding van de goederen onder eigendomsvoorbehoud is koper alleen toegestaan in het kader van een 

normale bedrijfsuitoefening. Koper is niet gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verpanden 
noch op enige andere wijze te bezwaren. Hierbij cedeert koper nu al zijn vorderingen uit doorverkoop aan 
USHIO, en USHIO aanvaardt hierbij deze cessie. Indien koper de goederen onder eigendomsvoorbehoud na 
verwerking, verbinding of vermenging met andere goederen ofwel samen met andere goederen vervreemdt, 
geldt genoemde cessie van vorderingen uit doorverkoop slechts voor dat deel waarover overeenstemming is 
bereikt tussen koper en USHIO, wat gelijk is gesteld aan de overeengekomen prijs tussen USHIO en de koper 
plus 10% zekerheidsmarge.Koper is herroepbaar gemachtigd om de aan USHIO gecedeerde vorderingen in 
eigen naam te innen, als gevolmachtigde van USHIO. USHIO kan deze machtiging alsmede het recht op 
doorverkoop herroepen, indien koper tegenover USHIO in gebreke blijft ten aanzien van zijn wezenlijke 
verplichtingen, zoals het verrichten van betalingen aan USHIO. 

7.4 Verwerking of gebruik van goederen onder eigendomsvoorbehoud door koper geschiedt steeds namens 
USHIO. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud met andere objecten tot een nieuwe zaak worden 
verwerkt, verwerft USHIO de mede-eigendom op deze nieuwe zaak naar rato van de waarde van de goederen 
onder eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de overige verwerkte objecten op het moment van verwerking. 
Voor de nieuwe zaak die door de verwerking is ontstaan, geldt voor het overige hetzelfde als voor de 
goederen onder eigendomsvoorbehoud. 

7.5 Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud zodanig met andere objecten worden verbonden of 
vermengd dat er een nieuwe zaak ontstaat, verwerft USHIO de mede-eigendom op deze samenhangende 
zaak naar rato van de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de andere 
objecten op het tijdstip van verbinding of vermenging. Indien de verbinding of vermenging zodanig plaatsvindt 
dat de zaak van de koper als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt overeengekomen dat koper aan 
USHIO de mede-eigendom naar rato overdraagt. Koper zal de hierdoor ontstane mede-eigendom voor USHIO in 
bewaring houden. 

7.6 Koper zal USHIO te allen tijde alle gewenste informatie verstrekken over de goederen onder 
eigendomsvoorbehoud of aanspraken die hierbij aan USHIO zijn gecedeerd. Indien derden beslagen leggen op 
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is 
koper verplicht USHIO zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen, onder 
verstrekking van de daartoe noodzakelijke documenten. Tegelijk zal koper derden wijzen op het 
eigendomsvoorbehoud van USHIO. De kosten voor de afwending van dergelijke toegang of aanspraken zijn 
voor rekening van koper. 

7.7 Koper is verplicht om voor de duur van het eigendomsvoorbehoud zorgvuldig om te gaan met de goederen 
onder eigendomsvoorbehoud. 

7.8 Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden de totale waarde van alle uitstaande  vorderingen van 
USHIO met meer dan 10% overschrijdt, is koper wat dit betreft gerechtigd  vrijgave te verlangen. 

7.9 Indien koper tegenover USHIO ten aanzien van wezenlijke verplichtingen (bijv. het verrichten  van 
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betalingen) in gebreke is, kan USHIO onverminderd overige rechten de goederen onder 
eigendomsvoorbehoud opvorderen en op andere wijze exploiteren ter voldoening van uitstaande vorderingen 
jegens koper. In een dergelijk geval zal koper USHIO c.q. door haar  ingeschakelde personen direct toegang 
verlenen tot de goederen onder eigendomsvoorbehoud en deze afgeven. Indien USHIO uit hoofde van deze 
bepaling afgifte verlangt, geldt dit niet als ontbinding van de overeenkomst, tenzij de Wet op het 
Consumentenkrediet (WCK) van toepassing is. 

7.10 Bij leveringen in landen met rechtsstelsels waarin voornoemde bepalingen inzake eigendomsvoorbehoud niet 
dezelfde zekerheid bieden als onder Nederlands recht, dan zal koper al het mogelijke ondernemen om USHIO 
onmiddellijk zekerheidsrechten te geven zoveel mogelijk in lijn met het bepaalde in deze 
leveringsvoorwaarden. Koper zal meewerken aan alle maatregelen (bijv. registratie en publicatie) die nodig en 
bevorderlijk zijn voor de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van dergelijke zekerheidsrechten. 

7.11 Op verzoek van USHIO is koper verplicht de goederen onder eigendomsvoorbehoud op adequate wijze te 
verzekeren, USHIO de bijbehorende verzekeringsdocumentatie te overhandigen en alle aanspraken uit hoofde 
van de verzekeringsovereenkomst aan USHIO te cederen. 

 
8 Productaansprakelijkheid 

Indien koper de geleverde goederen ongewijzigd dan wel verwerkt, verbonden of vermengd met andere 
goederen vervreemdt, vrijwaart de koper USHIO binnen de onderlinge verhouding van 
productaansprakelijkheid voortvloeiende uit aanspraken van derden, voor zover koper zelf verantwoordelijk is 
voor de fouten die aan de aansprakelijkheid ten grondslag liggen. 

 
9 Garantie en garantierechten 
9.1 Garantierechten van koper gelden op voorwaarde dat koper de geleverde goederen na overhandiging heeft 

gecontroleerd en mogelijke transportschade onmiddellijk (uiterlijk 24 uur na overhandiging) schriftelijk aan 
USHIO heeft gemeld; verborgen gebreken dienen binnen 24 uur na ontdekking schriftelijk aan USHIO te 
worden gemeld.  

9.2 Bij elke klacht behoudt USHIO zich het recht voor de betreffende geleverde goederen te onderzoeken en te 
controleren. Daartoe zal USHIO een redelijke termijn krijgen. USHIO kan ook van koper verlangen dat koper 
de betreffende geleverde goederen op kosten van USHIO naar USHIO terugstuurt. Indien echter de klacht van 
koper ongegrond blijkt, is koper verplicht tot vergoeding van alle kosten (bijv. voorrij-, montage- of 
verzendkosten) die in dit verband zijn ontstaan. 

9.3 De gebreken die tot een garantieverplichting hebben geleid, zal USHIO naar eigen goeddunken verhelpen 
door (voor koper) kosteloze reparatie of vervangende levering. 

9.4 Koper zal USHIO de tijd gunnen die nodig is voor de reparatie c.q. vervangende levering. Alleen in dringende 
gevallen (bijv. gevaar voor de bedrijfsveiligheid) of ter voorkoming van buitenproportioneel grote schade, 
ofwel indien USHIO verzuimt het gebrek te verhelpen, heeft koper na onmiddellijke mededeling aan USHIO 
het recht om het gebrek zelf te verhelpen c.q. dit door derden te laten doen en om een vergoeding van de 
noodzakelijke kosten van USHIO te verlangen. 

9.5 Onder deze garantierechten is USHIO niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeschikt of ondeskundig 
gebruik, foutieve montage, foutieve inbedrijfstelling, foutieve modificaties of herstelwerkzaamheden door 
koper of derden, natuurlijke slijtage, foutieve behandeling, foutieve installatie, ongeschikte bedrijfsmiddelen, 
door koper of derden toegepaste/gebruikte vervangende materialen dan wel foutieve 
elektromechanische/elektrische invloeden, voor zover dergelijke schade niet aan USHIO is toe te rekenen. De 
garantie omvat geen gebreken die te herleiden zijn tot ondeskundige vormen van gebruik, opslag en 
dergelijke door koper. 

9.6 De materiaal-, verzend- en arbeidskosten die nodig zijn voor de reparatie of vervangende levering zijn voor 
rekening van USHIO, voor zover de door koper gereclameerde gebreken worden erkend. 

9.7 Indien het niet lukt om het gebrek door middel van reparatie of vervangende levering te verhelpen, kan koper 
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naar zijn goeddunken de overeenkomst ontbinden of een redelijke prijsvermindering verlangen. 
9.8 De verjaringstermijn voor garantieclaims ten aanzien van de geleverde goederen bedraagt 1 jaar gerekend 

vanaf het moment van verzending. Het moment van verzending is ook bepalend voor garantieclaims 
voortvloeiend uit reparatiewerkzaamheden die pas na levering hebben plaatsgevonden. Indien de verzending, 
installatie of inbedrijfstelling van de geleverde goederen om niet aan USHIO toe te schrijven redenen 
vertraging oploopt, komen garantieclaims uiterlijk twaalf maanden na het moment levering te vervallen. 

9.9 Alle verdergaande aanspraken van koper zijn uitgesloten. 
 
10 Terugneming van de goederen 

Enig recht op het terugnemen of ruilen van bestelde goederen is uitgesloten. Indien USHIO in individuele 
gevallen na schriftelijke bevestiging toch met een terugneming akkoord gaat, dienen de goederen franco en 
voor risico van koper aan het magazijn van USHIO te worden geleverd. In beginsel worden hierbij alleen 
originele, onbeschadigde en ongemarkeerde verpakkingen aangenomen. 
Koper is verantwoordelijk voor de adequate verwijdering van lampen. Gasontladingslampen die na 1 juli 2006 
zijn geleverd, worden in het kader van Richtlijn 2002/96/EG inzake elektronisch afval voor verwijdering 
teruggenomen. Deze lampen dienen op kosten van koper naar het verzendadres van USHIO te worden 
gestuurd (DDP Incoterms). 

 
11 Overmacht 

Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die 
niet aan USHIO zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming 
onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van 
USHIO, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van USHIO, een algemeen gebrek aan voor het tot 
stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten, niet voorzienbare stagnatie 
bij toeleveranciers of andere derden waarvan USHIO afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, 
overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden. Overeengekomen termijnen worden verlengd voor 
de duur van de overmacht, en zodra zich een dergelijke gebeurtenis voordoet, zal koper hierover op adequate 
wijze worden geïnformeerd. Indien het einde van de overmacht niet duidelijk is of deze langer dan drie 
maanden duurt, heeft elke partij het recht de overeenkomst te ontbinden. 

 
12 Toepasselijk recht 
12.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het 

internationale privaatrecht. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten 
van roerende zaken (Weens Koopverdrag) 1980 (CISG) is uitgesloten. 

12.2 Geschillen in verband met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, onrechtmatige daad, of anderszins, zullen 
bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Amsterdam (Nederland).  

 
13 Algemene bepalingen 
13.1 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen worden overeengekomen door middel 

van een schriftelijk stuk dat door beide partijen is ondertekend. Dit geldt ook voor wijziging van deze 
schriftelijkheidsvereiste zelf. 

13.2 Iemand die geen partij is in het Contract heeft geen recht deze bepalingen af te dwingen. 
13.3 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geheel of 

gedeeltelijk ongeldig blijkt, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval 
verplichten partijen zich ertoe de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de 
economische strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert. 

 


