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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN MACHINES  

Art. 1   Algemeen 
De volgende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor alle overeenkomsten met ondernemingen als opdrachtgever. 
Ondernemer in de zin van § 14 BGB [Duits BW] is iedere natuurlijke of rechtspersoon of ieder personenvennootschap met 
rechtspersoonlijkheid die bij de verrichting van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van een bedrijf of een 
zelfstandig beroep. Contractpartner is Strunz Anlagentechnik GmbH, Am Erlet 24, 90518 Altdorf (Duitsland), vertegenwoordigd door 
haar directeur (hierna “leverancier” genoemd). Op de contractuele relatie tussen de leverancier en de desbetreffende besteller zijn 
uitsluitend de onderhavige bepalingen van toepassing in de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie. Ze 
gelden voor alle leveringen en diensten die door de leverancier aan de besteller worden geleverd, ongeacht de aard van de 
overeenkomst en of het om een raamovereenkomst, een individuele overeenkomst, een nieuwe of herhalingsovereenkomst gaat. Ze 
gelden bovendien exclusief; hiervan afwijkende voorwaarden van de besteller worden niet erkend maar gelden slechts in geval van 
uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande toestemming van de leverancier.  
 
Art. 2   Omvang van de diensten 
De omvang van de diensten van de leverancier wordt bepaald onmiddellijk na de desbetreffende offerte en de opdrachtbevestiging 
met de bijlagen. Er wordt van uitgegaan dat de offerte en de opdrachtbevestiging volledig en inhoudelijk juist zijn en de te leveren 
diensten correct zijn weergegeven. De inhoud van de diensten wordt door de offerte en opdrachtbevestiging definitief geregeld. 
Iedere afwijking hiervan of van deze leveringsvoorwaarden worden schriftelijk vastgelegd. Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn 
vrijblijvend, voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn vermeld in het bestek zoals opgenomen in de offerte of de opdrachtbevestiging en 
schriftelijk zijn bevestigd De leverancier heeft het recht om voor het uitvoeren van de opdracht zonder toestemming van de besteller 
een beroep te doen op zorgvuldig geselecteerde onderaannemers. 
 
Art. 3   Sluiten van de overeenkomst 
De leverancier brengt aan de besteller een bindende schriftelijke offerte uit, samen met een opdrachtbevestiging. De overeenkomst 
komt tot stand door ontvangst door de leverancier van de rechtsgeldige, door de besteller ondertekende, schriftelijke 
opdrachtbevestiging. Hiervoor is de ontvangst van een e-mail op de server van de provider van de leverancier of de retourzending 
per fax voldoende. Voor de retourzending van de opdrachtbevestiging bepaalt de leverancier voor de besteller een redelijke 
aanvaardingstermijn. Na afloop van deze termijn geldt te late aanvaarding als nieuwe offerte, waarvoor opnieuw aanvaarding door 
de leverancier is vereist. Alle aanbiedingen in advertenties, brochures, prijslijsten etc. van de leverancier zijn vrijblijvend en gelden 
niet als “offerte” in juridische zin. De leverancier behoudt zich eigendoms- en auteursrechten op monsters, ramingen, tekeningen en 
soortgelijke informatie van stoffelijke en niet stoffelijke aard - ook in elektronische vorm voor. Deze mogen niet toegankelijk gemaakt 
worden voor derden. De leverancier is verplicht informatie en documenten die door de besteller als vertrouwelijk zijn aangeduid, 
slechts met toestemming van de besteller toegankelijk te maken voor derden. 
 
Art. 4   Prijzen en betalingsvoorwaarden 
Indien geen sprake is van een speciale afspraak, gelden prijzen af fabriek inclusief belading in de fabriek, echter exclusief 
verpakking en lossen. Prijzen zijn exclusief btw, voor zover deze volgens de wettelijke voorschriften van toepassing is. Bij gebreke 
van een speciale afspraak moet de betaling zonder aftrek op de rekening van de leverancier overgemaakt worden, en wel: 40% 
aanbetaling na ontvangst van de opdrachtbevestiging; 40% zodra de besteller is meegedeeld dat de hoofdonderdelen klaar zijn voor 
verzending; het resterende bedrag binnen een maand na overdracht van het risico. Indien de besteller meer dan vier weken in 
gebreke is met de betaling van een openstaande vordering, heeft de leverancier het recht om alle nog niet opeisbare vorderingen uit 
de zakelijke relatie direct op te eisen. Verrekening van vorderingen van de leverancier is alleen toegestaan met die tegenvorderingen 
die onbetwist, erkend of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Het uitoefenen van een retentierecht is slechts met betrekking tot 
tegenvorderingen toegestaan die gebaseerd zijn op dezelfde overeenkomst en die als onbetwist, erkend of rechtsgeldig zijn 
vastgesteld. Ten aanzien van aan de leverancier ter beschikking gestelde materialen, documenten enz. heeft de leverancier een 
retentierecht (§ 369 HGB; Duits wetboek van koophandel) en een contractueel pandrecht totdat alle opeisbare vorderingen uit de 
zakelijke relatie zijn voldaan.  
 
Art. 5   Levertijd / te late levering 
De levertijd is bepaald in de afspraken die de partijen hebben gemaakt. Voorwaarde voor de naleving door de leverancier hiervan is 
dat alle commerciële en technische kwesties tussen de partijen opgehelderd zijn en de besteller heeft voldaan aan al zijn 
verplichtingen, zoals het verkrijgen van de vereiste verklaringen of vergunningen van overheidswege of het doen van een 
aanbetaling. Indien dit niet het geval is, wordt de levertijd dienovereenkomstig aangepast. Dit geldt niet voor zover de leverancier 
verantwoordelijk is voor de vertraging. Het naleven van de levertermijn staat onder het voorbehoud van een juiste en tijdige levering 
aan de leverancier. Indien vertraging dreigt, deelt de leverancier dit zo spoedig mogelijk mee. De levertermijn is nageleefd indien de 
bestelling voor de afloop van de leveringstermijn de fabriek van de leverancier heeft verlaten of indien gemeld is dat deze klaar is 
voor verzending. Voor zover een afname dient plaats te vinden, is - behalve bij een gerechtvaardigde weigering tot afname - de 
afnametermijn doorslaggevend, subsidiair de melding van de afnamebereidheid. Indien de verzending of de afname van de 
bestelling vertraging oploopt om redenen waarvoor de besteller verantwoordelijk is, worden de ontstane kosten vanaf een maand na 
de melding van de verzend- of de afnamebereidheid, aan hem in rekening gebracht. Voor vertraagde leveringen en diensten als 
gevolg van overmacht en gebeurtenissen die de levering voor de leverancier aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken, hiertoe 
behoren in het bijzonder staking, uitsluiting, officiële verordeningen enz., is de leverancier ook bij bindend overeengekomen 
termijnen en data niet verantwoordelijk. Zij geven de leverancier het recht de levering of dienst voor de duur van de belemmering 
met een redelijke aanlooptijd uit te stellen of ten aanzien van het gedeelte waaraan nog niet voldaan is, de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. Indien de belemmering langer dan een maand duurt, heeft de besteller na bepaling van een nieuwe 
redelijke termijn het recht ten aanzien het gedeelte waaraan nog niet voldaan is, de overeenkomst te ontbinden. Bij verlenging van 
de levertijd of vrijstelling van de verplichting van de leverancier zijn schadevergoedingsclaims van de besteller uitgesloten. De 
leverancier kan echter slechts een beroep doen op de genoemde omstandigheden als hij de besteller steeds onmiddellijk inlicht.  



  STRUNZ ANLAGENTECHNIK GMBH 

QMS-F 7.25 (r02 dd 11/07/19) ( 2/4 ) 

 
Indien een medewerkingsplicht van de besteller vereist is voor de uitvoering van de opdracht, moet hij deze onmiddellijk, uiterlijk 
echter binnen de voor hem hiervoor door de leverancier gestelde termijn zonder verder verzoek nakomen. Indien de besteller deze 
verplichting niet of niet binnen de gestelde termijn nakomt, verschuift de voor de leverancier contractueel vastgestelde termijn voor 
de dienst of de levering telkens met de door de besteller overschreden periode van medewerking. Indien de besteller definitief 
weigert om mee te werken, heeft de leverancier het recht om alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen en de verdere 
uitvoering van de opdracht te weigeren. De medewerking geldt als definitief geweigerd indien na afloop van een nieuwe door de 
leverancier gestelde termijn een reactie van de opdrachtgever uitblijft. De leverancier moet de besteller separaat wijzen op deze 
juridische consequentie. De besteller kan zonder gestelde termijn de overeenkomst ontbinden indien de totale prestatie voor de 
overgang van het risico voor de leverancier definitief onmogelijk wordt. De besteller kan bovendien de overeenkomst ontbinden 
indien bij een bestelling de uitvoering van een deel van de levering onmogelijk wordt en hij een gerechtvaardigd belang heeft aan het 
weigeren van de levering. Indien dit niet het geval is, moet de besteller de contractuele prijs voor de deellevering betalen. Datzelfde 
geldt bij onmacht van de leverancier. Voor het overige geldt VII.2. Indien de onmogelijkheid of de onmacht tijdens de te late 
aanvaarding optreedt of indien de besteller voor deze omstandigheden alleen of voor het grootste deel verantwoordelijk is, is hij nog 
steeds verplicht om een tegenprestatie te leveren. 
 
Art. 6   Overdracht van het risico / afname 
(1) Het risico gaat over op de besteller indien de bestelling de fabriek heeft verlaten, en wel ook indien deelleveringen plaatsvinden 
of de leverancier nog andere prestaties, bijv. de verzendkosten of bezorging en plaatsing op zich heeft genomen. Voor zover een 
afname conform het hiernavolgende punt 4 moet plaatsvinden, is deze voor de overdracht van het risico doorslaggevend. Indien de 
verzending of de afname vertraging oploopt of de verzending of uitblijft door omstandigheden die de leverancier niet zijn aan te 
rekenen, gaat het risico vanaf de dag van de melding van de verzendings- resp. afnamebereidheid over op de besteller. De 
leverancier verplicht zich voor rekening van de besteller de verzekeringen af te sluiten die deze eist. (2) Deelleveringen zijn 
toegestaan voor zover zij van de besteller in redelijkheid gevergd kunnen worden. (3) De besteller moet onmiddellijk, uiterlijk echter 
binnen drie werkdagen (reclameringstermijn), iedere (deel)levering of (deel)dienst na ontvangst accepteren, controleren of laten 
controleren en de leverancier zichtbare gebreken schriftelijk laten weten. Indien de acceptatie niet of te laat plaatsvindt, geldt deze 
als ontvangen. Indien niet of te laat wordt gereclameerd, heeft de besteller geen recht meer te verklaren dat de levering of dienst 
gebrekkig is. (4) Verborgen gebreken die ook na zorgvuldige controle binnen de reclameringstermijn niet ontdekt kunnen worden, 
maar pas een paar dagen later aan de dag treden, moeten onmiddellijk na het ontdekken ervan, uiterlijk echter binnen een termijn 
van die werkdagen na kennisname, meegedeeld worden aan de leverancier; anders wordt de levering of dienst eveneens geacht 
ondanks gebreken goedgekeurd te zijn. 
 
Art. 7   Eigendomsvoorbehoud 
(1) De leverancier behoudt zich de eigendom van de bestelling voor tot de volledige betaling van alle vorderingen uit de zakelijke 
relatie die de leverancier nu of in de toekomst tegenover de besteller toekomen. (2) De leverancier heeft het recht om na overleg met 
de besteller de bestelling voor rekening van de besteller tegen diefstal, breuk-, brand-, water- en overige schade te verzekeren, voor 
zover de besteller zelf niet deze verzekering aantoonbaar heeft afgesloten. (3) De besteller mag de niet-betaalde bestelling noch 
vervreemden, bezwaren, verpanden noch als zekerheid overdragen, verbruiken of wijzigen. (4) Indien derden toegang krijgen tot het 
voorbehoudsgoed, in het bijzonder verpande zaken, moet de derde gewezen worden op de eigendom van de leverancier; in een 
dergelijk geval zal de besteller de leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen zodat hij zijn eigendomsrechten kan laten gelden. 
Voor zover de derde niet in staat is om de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die voor de leverancier ontstaan te vergoeden, 
is de besteller aansprakelijk voor deze kosten. (5) Bij gedrag van de besteller dat in strijd is met de overeenkomst, in het bijzonder te 
late betaling, heeft de leverancier het recht het voorbehoudsgoed terug te nemen en eventueel te eisen dat besteller afstand doet 
van de aanspraak tot teruggave tegenover derden. De terugname van het voorbehoudsgoed betekent geen ontbinding van de 
overeenkomst. (6) Een faillissementsaanvraag geeft de leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden en te eisen dat de 
bestelling direct wordt teruggeven. 
 
Art. 8   Vorderingen uit hoofde van gebreken 
Voor zover leveringen of diensten van de leverancier gebrekkig zijn en de besteller met zijn rechten uit hoofde van gebreken volgens 
VI, punt 3, 4 niet rechteloos is, heeft de leverancier het recht om twee keer achteraf verbeteringen aan te brengen, telkens binnen 
een separaat door de besteller gestelde termijn. Indien deze nakoming twee keer mislukt of om werkelijke redenen niet mogelijk is, 
kan de besteller wettelijk aanspraak maken op ontbinding of schadevergoeding, voor zover deze niet door de volgende regelingen 
beperkt is. Voor zover vereist, moet de besteller meewerken aan het herstel van fouten, in het bijzonder de noodzakelijke toegang 
tot ruimtes, voorzieningen, uitrusting en computers toestaan. Voor zover de besteller de vereiste medewerking daadwerkelijk en 
definitief weigert, wordt de levering of dienst van de leverancier geacht zonder gebreken geleverd te zijn door nakoming achteraf. 
Feitelijke gebreken 
Alle onderdelen die door omstandigheden voorafgaand aan de overdracht van het risico gebrekkig blijken te zijn, moeten naar keuze 
van de leverancier achteraf gerepareerd of vrij van gebreken vervangen worden. De vaststelling van dergelijke gebreken moet 
onmiddellijk schriftelijk aan de leverancier worden meegedeeld. Vervangen onderdelen worden eigendom van de leverancier. Voor 
het uitvoeren van alle reparaties achteraf en vervangende leveringen die de leverancier noodzakelijk acht, moet de besteller na 
overleg met de leverancier de vereiste tijd en gelegenheid geven; zoniet is de leverancier niet meer aansprakelijk voor de gevolgen 
die hierdoor ontstaan. Slechts in dringende gevallen, indien de bedrijfsveiligheid gevaar loopt of indien onevenredig grote schade 
afgewend dient te worden, waarbij de leverancier direct op de hoogte gebracht moet worden, heeft de besteller het recht om het 
gebrek zelf of door derden te laten verhelpen en van de leverancier de gemaakte kosten te eisen. Van de directe kosten die ontstaan 
door de reparatie achteraf of de vervangende levering zijn de kosten voor het vervangende onderdeel inclusief verzending voor 
rekening van de leverancier - voor zover de reclamatie gegrond blijkt te zijn. Hij draagt de kosten voor de demontage, de montage 
en de eventueel vereiste inzet van de noodzakelijke monteurs en hulpkrachten inclusief reiskosten, voor zover hierdoor geen 
onevenredige belasting van de leverancier optreedt. De besteller heeft in het kader van de wettelijke voorschriften het recht de 
overeenkomst te ontbinden indien de leverancier - met inachtneming van de wettelijke uitzonderingsgevallen - een hem gestelde 
redelijke termijn voor reparatie achteraf of vervangende levering wegens een feitelijk gebrek laat verstrijken. Indien slechts sprake is 
van een onbeduidend gebrek, heeft de besteller alleen een recht om de in de overeenkomst afgesproken prijs te verlagen. Het recht  
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op het verlagen van de in de overeenkomst afgesproken prijs blijft voor het overige uitgesloten. Andere claims worden bepaald 
volgens XX, punt 1, 2 van deze voorwaarden. In de volgende gevallen geldt de garantie niet: Ongeschikt of onjuist gebruik, onjuiste 
montage of inbedrijfstelling door de besteller of derden, natuurlijke slijtage, onjuiste of onzorgvuldige behandeling, geen onderhoud 
volgens de voorschriften, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond, chemische, 
elektrochemische of elektrische invloeden - voor zover deze niet aan de leverancier toe te rekenen zijn. Indien de besteller of een 
derde de reparatie achteraf onjuist uitvoert, is de leverancier niet aansprakelijk voor de gevolgen die daardoor ontstaan. Hetzelfde 
geldt voor zonder voorafgaande toestemming van de leverancier uitgevoerde wijzigingen van de bestelling. 
Juridische gebreken 
Indien het gebruik van de bestelling leidt tot inbreuk op industriële eigendomsrechten of auteursrechten in het binnenland, zal de 
leverancier op zijn kosten de besteller in principe het recht op verder gebruik verschaffen of de bestelling op een voor de besteller 
redelijke manier op dusdanige wijze wijzigen dat de inbreuk op het eigendomsrecht niet meer bestaat. Indien dit niet mogelijk is op 
economisch redelijke voorwaarden of binnen een redelijke termijn, heeft de besteller het recht de overeenkomst te ontbinden. Onder 
de genoemde voorwaarden heeft ook de leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden. Bovendien zal de leverancier de 
besteller vrijwaren van onbetwiste of met kracht van gewijsde vastgestelde claims van de betreffende eigenaar van het 
eigendomsrecht. De bovengenoemde verplichtingen van de leverancier zijn behoudens XX, punt 1, 2 in geval van inbreuk op het 
eigendoms- of auteursrecht definitief. 
Zij bestaan alleen indien de besteller de leverancier onmiddellijk op de hoogte stelt van een inbreuk op eigendoms- en 
auteursrechten waarop aanspraak wordt gemaakt; indien de besteller de leverancier in redelijke mate ondersteunt bij het verweer 
tegen de rechten waarop aanspraak wordt gemaakt of de leverancier in staat stelt de wijzigingen als bedoeld in de vorige alinea aan 
te brengen, indien alle verweermaatregelen inclusief buitengerechtelijke regelingen de leverancier voorbehouden blijven, indien het 
juridische gebrek niet op een aanwijzing van de besteller gebaseerd is en de inbreuk op het recht niet veroorzaakt is doordat de 
besteller de bestelling eigenmachtig gewijzigd of op een manier gebruikt heeft die niet conform de overeenkomst is. 
 
Art. 9   Verjaring / ontbinding / opzegging 
Alle garantieclaims uit leveringen en diensten van de leverancier verjaren na 12 maanden vanaf afname, voor zover wettelijk 
toegestaan. De leverancier heeft het recht een opdracht of een zakelijke relatie te ontbinden indien de kredietwaardigheid of 
liquiditeit van de besteller dermate verslechtert dat de betaling van lopende of toekomstige opdrachten in gevaar lijkt te komen. De 
leverancier heeft hiervoor het bewijs geleverd indien de besteller meer dan twee maanden te laat is met de betaling van een 
openstaande vordering. In een dergelijk geval behoudt de leverancier aanspraak op een gedeeltelijke vergoeding voor de reeds 
uitgevoerde leveringen en diensten, ongeacht of deze voor de besteller economisch zinvol te gebruiken zijn. De besteller kan 
ontbinding voorkomen door betaling van alle openstaande vorderingen van de leverancier. De besteller kan de overeenkomst 
ontbinden indien de totale dienst of levering voor de levertermijn voor de leverancier definitief onmogelijk wordt en indien bij de 
levering van gelijksoortige producten de uitvoering van een deel van de levering gezien het aantal onmogelijk wordt en de besteller 
een gerechtvaardigd belang heeft om de deellevering af te wijzen. Indien het laatstgenoemde niet het geval is, kan de besteller de 
tegenprestatie dienovereenkomstig verlagen. Indien de besteller opzegt voordat het werk voltooid is, dan moeten de door de 
leverancier ten tijde van de opzegging geleverde (deel-)diensten evenredig conform de vergoedingsafspraak betaald worden. Dit laat 
verdere claims van de leverancier onverlet. Het recht van beide partijen tot opzegging om een belangrijke reden blijft onverlet. 
 
Art. 10   Aansprakelijkheid 
(1) De leverancier is aansprakelijk bij niet-nakoming van zowel contractuele als niet-contractuele verplichtingen, in het bijzonder bij 
verzuim, tekortschieten bij het sluiten van de overeenkomst, onmogelijkheid en onrechtmatige daad, alleen voor opzet en grove 
nalatigheid, tenzij de eenvoudige nalatigheid betrekking heeft op de niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen, 
namelijk zulke waarvan de nakoming kenmerkend is voor de overeenkomst en op de nakoming waarvan de besteller mag 
vertrouwen, of op schade voortvloeiend uit de aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid. In dezelfde mate is de 
leverancier aansprakelijk voor de inzet van hulppersonen en ondergeschikten. (2) Voor juridische gebreken, garantiebeloftes en 
claims uit wettelijke productaansprakelijkheid die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, is de leverancier onbeperkt 
aansprakelijk. (3) De aansprakelijkheid van de leverancier is in alle gevallen beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst 
voorzienbare, typisch te verwachten schade. Voor elke niet voorzienbare of voor de overeenkomst niet typische schade is elke vorm 
van aansprakelijkheid uitgesloten. In ieder geval is de aansprakelijkheid – voor zover wettelijk toegestaan – beperkt tot de 
overeengekomen opdrachtvergoeding. (4) De leverancier is niet aansprakelijk in geval van overmacht. (5) Voor zover de 
aansprakelijkheid van de leverancier uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn organen, 
van werknemers die bij hem in dienst zijn, medewerkers, vertegenwoordigers en hulppersonen. 
 
Art. 11   Gebruik van software 
Voor zover software deel uitmaakt van de levering, verkrijgt de besteller een niet-exclusief recht om de geleverde software inclusief 
de bijbehorende documentatie te gebruiken. Deze wordt voor het gebruik op de daarvoor bepaalde bestelling ter beschikking 
gesteld. Gebruik van de software op meer dan een systeem is verboden. De besteller mag de software slechts in de wettelijk 
toegestane omvang (§§ 69 a ff UrhG; Duitse wet op het auteursrecht) vermenigvuldigen, bewerken, vertalen of van de objectcode 
naar de broncode veranderen. De besteller verplicht zich gegevens van de fabrikant - in het bijzonder copyright-aanduidingen - niet 
te verwijderen of zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de leverancier te veranderen. Alle overige rechten op 
software en de documentatie inclusief de kopieën blijven bij de leverancier of bij de softwareleverancier. Het is niet toegestaan om 
onderlicenties te verlenen. 
 
Art. 12   Geheimhouding/ gegevensbescherming 
Beide contractpartijen gaan wederzijds de verplichting aan alle van de desbetreffende andere partij in het kader van de contractuele 
relatie verkregen informatie vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor derden, voor zover deze informatie niet 
algemeen toegankelijk is of niet reeds aantoonbaar voor de ontvangstdatum bekend was bij de contractpartner. 
Deze geheimhoudingsplicht moet ook na afloop van de contractuele relatie in acht genomen worden. Alle persoonlijke gegevens van 
de besteller die de leverancier in het kader van het uitvoeren van de opdracht van hem krijgt, worden door de leverancier volgens de 
wettelijke bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming verzameld, bewerkt en opgeslagen ter bescherming van de  
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privacy en de zelfbeschikking van de besteller op het gebied van informatie. Ze worden alleen aan derden doorgegeven voor zover 
dit in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is. 
Volgens de Duitse wet op de gegevensbescherming heeft de besteller te allen tijde het recht op gratis informatie over de gegevens 
die met betrekking tot zijn persoon zijn opgeslagen en eventueel een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze 
gegevens. Voor het uitoefenen van deze rechten is een aanvraag aan info@strunzovens.com voldoende. Om een alomvattende 
gegevensbescherming te garanderen, heeft de leverancier een gemachtigde voor de gegevensbescherming benoemd, die als 
contactpersoon voor meer informatie over gegevensbescherming ter beschikking staat. 
 
Art. 13   Toepasbaar recht /bevoegde rechtbank / plaats van uitvoering 
Ten aanzien van alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de besteller geldt het voor de rechtsbetrekkingen van 
binnenlandse partijen onderling geldende recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de collisieregels van het IPR 
en het VN-kooprecht. Bevoegde rechtbank is de voor de zetel van de leverancier bevoegde rechtbank. De leverancier heeft echter 
het recht om op de hoofdzetel van de besteller een vordering in te stellen. Plaats van uitvoering is de zetel van de besteller. 
 
Art. 14    Afsluitende bepalingen 
Aanvullende afspraken, wijzigingen en aanvullingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn vastgelegd. Mondelinge aanvullende 
afspraken zijn niet gemaakt en ongeldig. Mocht een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden ongeldig of onvolledig zijn 
of worden, dan blijft de rechtsgeldigheid van de overige algemene leveringsvoorwaarden onverlet. In plaats van de ongeldige of 
onvolledige bepaling van deze algemene voorwaarden wordt een geldige bepaling geacht overeengekomen te zijn die het dichtst bij 
het oorspronkelijk door de partijen economisch gewenste komt. 
 


