Algemene Verkoopvoorwaarden EMOSS Mobile Systems B.V.
Gevestigd aan Visserijweg 2 (4906CJ) te Oosterhout, Nederland.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer
60750006.
1.

Definities
Opdrachtnemer EMOSS Mobile Systems B.V.
Opdrachtgever is een rechtspersoon dat een
Overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer voor het
leveren van goederen en/of diensten.
Offerte is het aanbod of de aanbieding die
Opdrachtnemer doet aan de Opdrachtgever.
Inkooporder een order verstuurd door de Opdrachtgever
ter bevestiging van de Offerte.
Opdrachtbevestiging is een schriftelijke vastlegging van
een eerder gemaakt toezegging tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer.
Overeenkomst is het geheel van afspraken tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende verkoop
en levering van goederen door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever.
Producten, Prestaties of Zaken zijn de elektrische
aandrijflijnen en alle andere goederen die Opdrachtnemer
levert voortvloeiend uit een Overeenkomst.
Partijen zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

2.

Toepassing
2.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van EMOSS
Mobile Systems B.V. zijn van toepassing op alle
aanvragen, Offertes, Overeenkomsten en opdrachten
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (hierna te
noemen: EMOSS) met betrekking tot het leveren van
zijn product.
2.2 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden wijzen de
voorwaarden van de Opdrachtgever nadrukkelijk van de
hand.
2.3 Schriftelijk anders overeengekomen bepalingen van
EMOSS
prevaleren
over
deze
Algemene
Verkoopvoorwaarden maar zijn slechts geldig voor de
Offerte, order of Overeenkomst waar ze betrekking op
hebben.
2.4 Van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan slechts
worden afgeweken zover dit schriftelijk en rechtsgeldig
tussen de Partijen is overeengekomen, en geen enkele
bepaling van de Opdrachtgever kan deze Algemene
Verkoopvoorwaarden aanpassen.
2.5 Indien
bepalingen
in
deze
Algemene
Verkoopvoorwaarden vernietigd of nietig verklaard
worden, blijven de overige bepalingen onveranderd van
kracht. Opdrachtgever en EMOSS zullen dan in overleg
treden en nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
2.6 Bij strijd tussen een bepaling in een door EMOSS en
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en een bepaling
in de onderhavige voorwaarden geldt dat de bepaling in
de Overeenkomst voorrang heeft.
2.7 EMOSS
is
bevoegd
om
deze
Algemene
Verkoopvoorwaarden tussentijds te wijzigen.

3.

Offerte en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Een Offerte van EMOSS is vrijblijvend. De Offertes
hebben, tenzij in de Offerte anders aangegeven, een
geldigheidsduur
van
30
kalenderdagen
na
ontvangstdatum, of datum waarop de Offerte
ontvangen had moeten zijn.
3.2 Een Overeenkomst tussen EMOSS en Opdrachtgever
komt tot stand (a) indien Opdrachtgever de Offerte
aanvaard door een getekende Inkooporder aan EMOSS
te zenden en EMOSS deze Inkooporder schriftelijk
bevestigt in een Opdrachtbevestiging. Of (b) indien de
Offerte door beide Partijen schriftelijk wordt bevestigd
in een getekende Overeenkomst.
3.3 Elke order, op deze wijze geaccepteerd, is een
individueel bindende Overeenkomst zijn tussen de
Partijen.
3.4 Een verzoek tot wijziging van de Opdrachtgever kan
alleen schriftelijk worden ingediend bij EMOSS.
3.5 De door EMOSS ter hand gestelde afbeeldingen,
tekeningen, catalogi, brochures, circulaires, prijslijsten
of in andere bescheiden gedane opgaven omtrent
hoeveelheid, verpakking, afmetingen, vermogen,
laadvermogen, verbruik, gewicht, kleur, gehalte,
samenstelling, prijs etc. in de Offerte zijn de specificaties
die op dat moment gelden en worden geacht indicatief
te zijn.

4.

Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede
exclusief
verzekeringen,
transporten
verpakkingskosten.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle
prijzen overeengekomen door de Partijen in euro’s.
4.3 De Opdrachtgever is gehouden iedere meerprijs
voortvloeiende uit een wijziging van de oorspronkelijke
bestelling, te vergoeden. Wanneer kosten ontstaan uit
meerwerk, zijn deze volgens de Overeenkomst ook voor
de Opdrachtgever.
4.4 Wij behouden ons het recht voor aan de Opdrachtgever
een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen,
indien na het sluiten van de Overeenkomst een al dan
niet voorziene verhoging optreedt in één of meer
prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, w.o.
arbeidslonen, premies, materialen, (transport)tarieven
(van derden) en koerswijzigingen.
4.5 Een prijsverhoging leidt nimmer tot ontbinding van de
Overeenkomst.
4.6 Aanbiedingen betreffende prijzen van reparaties en
service zijn indicatief en niet bindend evenals prijzen
aangeboden in de Offerte.
4.7 Alle voornoemde prijzen kunnen steeds door EMOSS
worden gewijzigd en/of aangepast.

5.

Levering
5.1 Levering vindt plaats EXW (INCOTERMS 2010) op de
overeengekomen tijd en plaats van levering bij EMOSS
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6.

te Oosterhout, Nederland of een andere locatie
overeengekomen door de Partijen.
Als leveringstijd geldt de datum van levering van de
Producten (waaronder reparaties/service) zoals vermeld
in de door Partijen gesloten Overeenkomst of zoveel
eerder of later als Partijen nader zijn overeengekomen.
Indien de uitvoering van Overeenkomst door EMOSS
niet binnen de overeengekomen termijn kan
plaatsvinden, zal Opdrachtgever EMOSS schriftelijk in
gebreke te stellen en haar een redelijke termijn geven
binnen welke EMOSS alsnog dient te leveren. EMOSS is
in dit verband tevens gerechtigd de Overeenkomst in
deelleveranties uit te voeren. Alsdan wordt iedere
deelleverantie
als
een
afzonderlijke
levering
beschouwd.
Indien EMOSS blijvende vertraging in de levertijd heeft,
zal Opdrachtgever de Overeenkomst kunnen ontbinden.
EMOSS is in die situatie gerechtigd een
schadevergoeding van 50% procent van de
opdrachtwaarde te vorderen.
De leveringstijden zijn altijd van een indicatieve
strekking en geven nimmer reden tot ontbinding van de
Overeenkomst.
EMOSS is nimmer aansprakelijk voor directe en
indirecte schade als gevolg van vertragingen in de
levertijd.
Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
EMOSS zal Opdrachtgever hiervan tijdig schriftelijk op
de hoogte stellen.
EMOSS is gerechtigd de levering op te schorten zolang
de Opdrachtgever jegens haar niet al zijn verplichtingen
heeft
voldaan,
inclusief
de
betaling
van
schadevergoedingen, rente en kosten. Deze opschorting
blijft van kracht tot het moment dat de Opdrachtgever
alsnog zijn verplichtingen volledig nakomt.
Opdrachtgever is verplicht de Zaken af te nemen binnen
vijf werkdagen nadat EMOSS de Opdrachtgever heeft
meegedeeld, zowel schriftelijk als mondeling, dat deze
beschikbaar zijn. Indien Opdrachtgever de afname
weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie
of instructies noodzakelijk voor aflevering, is EMOSS
gerechtigd voor rekening en risico van de
Opdrachtgever alle maatregelen te nemen die EMOSS
wenselijk voorkomen.

Reclamaties
De Opdrachtgever zal terstond na levering de Zaken
controleren, om te beoordelen of deze voldoen aan de
Overeenkomst en voor eventuele gebreken. Met name
voor wat betreft de bepaaldheid van de Zaken, de
kwantiteit en de overeengekomen kwaliteitseisen.
6.2 Indien Zaken gebrekkig zijn of afwijken van de eisen,
kan Opdrachtgever binnen een termijn van acht dagen
na levering schriftelijke melding maken van enig
gebrek.
6.3 Opdrachtgever zal de onderdelen waar tijdig
aanspraken op gemaakt worden, toezenden aan
EMOSS waar de onderdelen worden onderzocht en
geïnspecteerd. Indien een gebrek wordt gevonden ten
6.1

6.4
6.5

gevolge van een door EMOSS toerekenbaar
tekortschieten in de nakoming zal EMOSS –ter harer
keuze- overgaan tot repareren of vervangen.
Reclamatie
door
Opdrachtgever
schort
zijn
betalingsverplichtingen niet op.
Opdrachtgever is slechts bevoegd om de
Overeenkomst te ontbinden indien EMOSS niet in staat
is om de tekortkomingen of gebreken op te heffen of
te herstellen.

7.

Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht
7.1 EMOSS behoudt het eigendom van de aan
Opdrachtgever te leveren Zaken, totdat volledige
betaling is ontvangen voor de zaak zoals
overeengekomen door beide Partijen en zoals vermeld
in artikel 8.1 van deze voorwaarden.
7.2 Bij vooruitbetaling of deelbetaling word het eigendom
pas overgedragen indien alle verplichtingen van
Opdrachtgever zijn voldaan.
7.3 Wanneer Opdrachtgever niet voldoet aan zijn
betalingsverplichting is EMOSS gerechtigd de overdracht
van titel op te schorten tot de betalingsverplichting is
voldaan.
7.4 Het risico voor directe en indirecte schade aan, of
veroorzaakt door de Producten gaat over bij het
moment van de aflevering.
7.5 Wanneer Opdrachtgever de goederen niet afneemt op
het moment dat EMOSS meedeelt dat ze gereed zijn,
gaat het risico 5 dagen nadat de gereed melding van
EMOSS ontvangen is over. EMOSS behoud hierbij het
eigendom over de goederen.
7.6 Opdrachtgever
draagt
zorg
voor
benodigde
verzekeringen van de Producten.
7.7 Zolang het eigendom van de afgeleverde Zaken niet op
de Opdrachtgever is overgegaan, mag deze de Zaken
niet verpanden, aan anderen overdragen in eigendom,
bezit, houderschap, of feitelijk afleveren aan een derde,
of enig ander recht daarop verlenen.

8.

Betaling
8.1 Betaling van de factuur zal geschieden voorhand de
aflevering van de Zaken of zoals Partijen schriftelijk
overeengekomen zijn. Volledige betaling houdt in het
voldoen van de gehele factuurprijs en alle openstaande
Zaken in welke vorm dan ook.
8.2 Bezwaren tegen de aan Opdrachtgever verzonden
facturen moeten binnen vijf dagen na ontvangst
schriftelijk ter kennis van EMOSS worden gebracht.
Indien binnen deze termijn geen bezwaar is gemaakt
tegen een factuur, wordt Opdrachtgever geacht met de
verzonden factuur in te stemmen.
8.3 Indien Opdrachtgever de overeengekomen prijs op de
factuur niet, niet helemaal of niet op tijd heeft betaald,
is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. EMOSS
heeft het recht om zonder ingebrekestelling, vanaf de
dag dat betaald had moeten zijn, per werkdag de
wettelijke rente verrekenen en verhogen met 0,2% van
het niet betaalde bedrag. Alle overige kosten die EMOSS
gemaakt heeft terzake van de incasso van de niet2

betaalde bedragen, zijn eveneens voor rekening van de
Opdrachtgever.
8.4 EMOSS is steeds gerechtigd, alvorens haar
verplichtingen na te komen, naar haar oordeel
voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming
van de verplichtingen van de Opdrachtgever, indien
naar het oordeel van EMOSS de omstandigheden
daartoe aanleiding geven. Weigering van de
Opdrachtgever om de verlangde zekerheden te stellen
geeft EMOSS het recht de Overeenkomst te ontbinden
onverminderd haar recht op vergoeding van schade,
onkosten en winstderving.
8.5 De Opdrachtgever heeft nimmer het recht zijn
betalingsverplichtingen jegens EMOSS op te schorten.
9.

Garanties
De garantie is gelimiteerd in de Garantievoorwaarden
van EMOSS Mobile Systems B.V. tot het vervangen of
repareren van gebrekkige Producten en wordt
uitsluitend verleend aan de eerste koper van een
Product van EMOSS.
9.2 De door EMOSS te leveren Producten voldoen aan de
eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden
bij levering en waarvoor zij bij normaal gebruik voor
zijn bestemd en zijn zonder gebreken in het materiaal
of vakmanschap.
9.3 EMOSS garandeert een garantietermijn van twaalf
maanden met ingang van de datum van aflevering
EXW.
9.4 Uitgesloten van garantie zijn proof of concepts en
prototypes.
9.5 De Opdrachtgever aanvaardt bij voorbaat eventuele
wijzigingen die door EMOSS aan of in de goederen zijn
aangebracht ter verbetering van de goede werking
ervan.
9.1

10. Opzegging, ingebrekestelling en ontbinding
10.1 EMOSS kan indien hij zijn recht op ontbinding niet wenst
uit te oefenen of indien hij geen recht heeft op
ontbinding de Overeenkomst, indien dit een
overeenkomst die zich uitstrekt tot doorlopende of
terugkerende levering is, opzeggen zonder dat EMOSS
tot enige schadevergoeding is gehouden jegens
Opdrachtgever.
10.2 Indien EMOSS de Overeenkomst in zijn geheel of
gedeeltelijk wil ontbinden op grond van een
tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever, is hij
niet verplicht tot het geven van een ingebrekestelling.
EMOSS is in die situatie gerechtigd een
schadevergoeding van 50% procent van de
opdrachtwaarde te vorderen.
10.3 EMOSS is gerechtigd om de Overeenkomst onmiddellijk
zonder enige ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst
en zonder schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever te
ontbinden of nakoming van haar verplichtingen geheel
of gedeeltelijk op te schorten indien:
a.
Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of
daartoe een aanvraag is ingediend;

b.

Opdrachtgever in staat surseance van betaling
verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend; of
c.
Opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten staakt; of
d. Opdrachtgever in liquidatie verkeerd; of
e. Opdrachtgever anderszins de beschikking en het
beheer over zijn vermogen verliest; of
f.
ten laste van Opdrachtgever (al dan niet
conservatoir) beslag wordt gelegd en dit beslag niet
binnen veertien kalenderdagen wordt opgeheven;
of
g.
Opdrachtgever een substantieel deel van de
zeggenschap verliest aan een derde; of
h. Opdrachtgever niet in staat word geacht te voldoen
aan zijn opeisbare schulden.
10.4 In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn
alle
(betalings-)vorderingen
van
EMOSS
op
Opdrachtgever direct en in zijn geheel opeisbaar.
10.5 Ontbinding houdt in geen geval afstand van recht in
door de Partijen.
11. Aansprakelijkheid
11.1 EMOSS sluit nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor
iedere vorm van directe schade, indirecte schade of
schade uit welke hoofde en welke aard dan ook
ontstaan en onverminderd de garantiebepalingen
verband houdende met de levering, het gebruik, het
bezit van of defecten aan geleverde Producten.
11.2 EMOSS is slechts aansprakelijk voor directe schade die
een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming bij de uitvoering van zijn verplichting.
11.3 Indien en voor zover er op EMOSS enige
aansprakelijkheid
mocht
rusten,
is
deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag
dat ter zake van de aansprakelijkheid door de
verzekeraar aan EMOSS wordt uitgekeerd.
11.4 Opdrachtgever vrijwaart EMOSS volledig tegen alle
claims of aansprakelijkheid verband houdend met aan
de Opdrachtgever geleverde Zaken, geleden schade of
verrichte werkzaamheden die derden tegen EMOSS
doen gelden.
11.5 EMOSS zal niet aansprakelijk zijn in Overeenkomst met
toepasselijke verplichte wetgeving omvattend de
aansprakelijkheid voor letselschade of schade aan
persoonlijk eigendom ontstaan door defecte Producten.
11.6 Iedere vordering op EMOSS verjaart na verloop van 12
maanden, en vervalt na verloop van 24 maanden of een
kortere termijn indien dat voortvloeit uit de wet, te
rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de
vordering.
12. Overmacht
12.1 Natuurrampen,
aardbevingen,
overstromingen,
waterschade, bedrijfsbezetting, brand, explosies,
molest, diefstal, stakingen, ziekte van personeel, gebrek
aan personeel, epidemieën, grondstoftekorten,
oorlogen
en
opstanden,
cybercriminaliteit,
overheidsmaatregelingen
of
overheidsacties,
vertragingen/uitblijven van leveringen van leveranciers,
transportmoeilijkheden, intrekking van vergunningen
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van EMOSS en zijn leveranciers, solvabiliteits- of
liquiditeitsproblemen
zijn
voorbeelden
van
overmachtssituaties maar zijn niet gelimiteerd tot deze
lijst.
In geval van een overmachtssituatie zal EMOSS zo
spoedig mogelijk een notificatie sturen naar
Opdrachtgever om beroep te doen op overmacht.
De verplichtingen van EMOSS worden gedurende een
overmachtssituatie opgeschort.
Indien nakoming blijvend onmogelijk is, heeft EMOSS
het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig
wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door hem
mogelijk blijft.
Indien EMOSS bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan is
Opdrachtgever gerechtigd het reeds afgeleverde
gedeelte van de prestatie te behouden. Opdrachtgever
zal de daarvoor verschuldigde koopsom voldoen of de
Producten terug sturen indien aangetoond kan worden
dat dit deel van de Producten niet meer doeltreffend
kan worden gebruikt zonder de resterende Producten.
In geval van een overmachtssituatie waarbij nakoming
niet meer mogelijk is, zijn beide Partijen bevoegd de
Overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is
tot een schadevergoeding. EMOSS verkrijgt bij
ontbinding het recht op vergoeding van de reeds
gemaakte kosten.

13. Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding
13.1 Zaken en werkwijzen die onderdeel zijn van
Overeenkomsten tussen de Partijen en waar
eigendomsrechten op rusten , blijven in het eigendom
van EMOSS en worden alleen gebruikt voor de
uitvoering van de Overeenkomst.
13.2 Alleen indien dit nadrukkelijk is overeengekomen in de
Overeenkomst verleent EMOSS een niet-exclusieve
licentie voor eventuele rechten van intellectuele
eigendom op de goederen.
13.3 Alle auteursrechten, overige rechten van intellectueel
of industrieel eigendom of soortgelijke rechten op alle
aan Opdrachtgever verstrekte documenten, software,
gegevens, tekeningen, logo’s, berekeningen, modellen
en overige documentatie worden alleen met
schriftelijke
toestemming
van
EMOSS
aan
Opdrachtgever verstrekt, aan derden ter beschikking
gesteld of ten behoeve van derden gebruikt.
13.4 De Opdrachtgever garandeert dat het gebruik van de
Producten
geen
inbreuk
zal
maken
op
eigendomsrechten van EMOSS en is aansprakelijk voor
alle claims van betrokken Partijen of derden die, bij het
gebruik van de goederen volgens de voorwaarden van
de overeenkomst, resulteren in het schenden van deze
industriële/intellectuele
eigendomsrechten.
Opdrachtgever zal schade die EMOSS lijdt door inbreuk
op eigendomsrechten door betrokken Partijen of
derden vergoeden.

13.5 Beide Partijen zullen geheimhouden en niet zonder
schriftelijke toestemming openbaar maken enige
technische of commerciële informatie die het resultaat
is van discussie, onderhandelingen en andere
communicaties tussen de Partijen die relateren aan de
Overeenkomst voor, tijdens of na het uitvoeren van de
Overeenkomst.
13.6 Bij schending door de Opdrachtgever of zijn personeel
verbeurt EMOSS van rechtswege, zonder dat een
sommatie of ingebrekestelling is vereist, een direct
opeisbare boete van €25.000,00 ineens en een bedrag
van €2.500,00 voor elke dag dat de schending
voortduurt.
14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene
Verkoopvoorwaarden en alle andere Overeenkomsten
gesloten tussen Opdrachtgever en EMOSS.
14.2 De bepalingen uit het Weens Koopverdrag worden
uitdrukkelijk uitgesloten van toepassing.
14.3 De rechtbank in Rotterdam is bevoegd voor geschillen
tussen EMOSS en Opdrachtgever met ook daaronder
begrepen de geschillen welke slechts door één der
Partijen als zodanig worden beschouwd.
15. Slotbepalingen
15.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel per 1 januari 2019.
15.2 De Nederlandse versie van deze voorwaarden is
bepalend voor de uitleg daarvan, en indien een geschil
ontstaat of een verschil tussen de Nederlandse en de
Engelse versie, zal de Nederlandse versie aangewend
worden.
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