
 

                                                       Algemene verkoopvoorwaarden Power Quality Saving B.V. versie 8 april 2021 

 
1|5 

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

 

Algemene verkoopvoorwaarden van Power Quality Saving B.V., gevestigd aan de Zonstraat 43 

te (4818 NE) Breda, KvK-nummer 72407395. 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Power Quality Saving B.V., hierna te 

noemen: “PQS”, opgestelde aanbiedingen en op alle tussen haar en de wederpartij 

gesloten overeenkomsten. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle 

verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. 

1.2 De wederpartij wordt hierna aangeduid als “opdrachtgever”.  

1.2 Toepassing van door opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst 

2.1 Alle aanbiedingen van PQS zijn vrijblijvend.  

2.2 Als het aanbod van PQS wordt aanvaard, komt de overeenkomst eerst tot stand op het 

moment dat PQS de opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering ervan 

is begonnen en zulks schriftelijk heeft bevestigd.  

 

Artikel 3: Annuleren opdracht 

3.1 Opdrachtgever is niet bevoegd om een order en/of de overeenkomst te annuleren of 

op te zeggen, tenzij PQS daar schriftelijk mee instemt.  

3.2 Bij instemming van PQS, is opdrachtgever een direct opeisbare vergoeding verschuldigd 

ter hoogte van de overeengekomen prijs minus de besparingen die voor PQS uit de 

annulering dan wel opzegging voortvloeien. 

 

Artikel 4: Omvang van het werk, levertijd en levering 

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat de overeenkomst enkel het leveren 

van producten en uitdrukkelijk niet de montage, aansluiting, installatie en/of 

inwerkingstelling daarvan. PQS heeft het recht om de montage, aansluiting, installatie 

en/of inwerkingstelling (hierna “het werk”) naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet 

door inschakeling van derden.  

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat PQS de uitvoering van het werk zonder beperkingen 

kan (laten) verrichten.  

4.3 Een opgegeven (op)levertijd is indicatief.  

4.4 Overschrijding van de (op)levertijd geeft opdrachtgever in geen geval recht op 

ontbinding en/of schadevergoeding. Bij overschrijding van de indicatieve (op)levertijd zal 

PQS in overleg treden met opdrachtgever. 
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4.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats op het moment dat 

PQS de zaak op haar bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan 

opdrachtgever heeft medegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. 

Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, 

laden, transport en lossen.  

4.6 In het geval PQS met opdrachtgever is overeengekomen dat PQS voor het transport 

zorgt, rust het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen ook in dat geval 

op opdrachtgever. Tevens draagt opdrachtgever alle belastingen, heffingen en kosten 

voor het verlenen van medewerking aan douaneformaliteiten.  

 

Artikel 5: Prijzen, prijswijziging en meerwerk 

5.1 De door PQS opgegeven of de met PQS overeengekomen prijzen gelden af fabriek, 

exclusief vracht, verpakking, assurantie, en exclusief omzetbelasting en eventueel door 

de overheid te heffen rechten of belastingen dan wel andere heffingen. 

5.2 Indien vóór de datum van levering één of meer kostprijsfactoren - waaronder 

inkoopprijs, materialen, grondstoffen, hulpmiddelen, onderdelen, lonen en 

transportkosten - een verhoging ondergaan, ongeacht of deze bij de aanbieding 

voorzienbaar was of waren, is PQS gerechtigd de aangeboden dan wel overeengekomen 

prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

5.3 PQS zal opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen indien er sprake is van een 

prijswijziging als bedoeld in artikel 5.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op 

eerste verzoek van PQS te voldoen.  

5.4 Meerwerk wordt berekend op basis van de gebruikelijke tarieven van PQS.  

 

Artikel 6: Betaling 

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling binnen 30 dagen na factuurdatum op 

de plaats van vestiging van PQS of op een door PQS aan te wijzen rekeningnummer. 

6.2 PQS heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.  

6.3 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij van 

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim.  

6.4 Zodra opdrachtgever met enige betaling is verzuim is, zijn ook alle overige vorderingen 

van PQS op opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het 

verzuim van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in. 

6.5 Met ingang van de dag waarop opdrachtgever in verzuim is, is PQS gerechtigd een rente 

ad 1% per maand, zomede alle door haar gemaakte kosten tot inning van de koopprijs, 

in rekening te brengen, onverminderd haar verder toekomende rechten. PQS kan 

ervoor kiezen de buitengerechtelijke kosten forfaitair te begroten op 15% van het te 

vorderen bedrag.  

6.6 Het uitblijven of een vertraging in de betaling, verleent aan PQS bovendien het recht om 

haar prestaties op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden en/of op te zeggen, 
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onverminderd het recht van PQS op vergoeding van alle als gevolg van de tekortkoming 

van opdrachtgever door PQS geleden schade.  

6.7 Een door opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle 

verschuldigde kosten en rente en ten slotte in mindering op de vorderingen die het 

langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op 

latere rekeningen. 

 

Artikel 7: Overmacht 

7.1 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee PQS bij het sluiten van 

de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die zij ook niet 

kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door toeleveranciers van 

PQS aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of 

werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of 

handelsbeperkingen. 

7.2 In geval van overmacht is PQS bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de 

levering voor ten hoogste zes maanden uit te stellen, hetzij de overeenkomst te 

beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.  

7.3 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of indien sprake is 

van een tijdelijke overmachtssituatie die meer dan 6 maanden heeft geduurd, is 

opdrachtgever in die gevallen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor het deel van 

de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door PQS. 

 

Artikel 8: Onderzoeksplicht, klachtplicht en oplevering 

8.1 Opdrachtgever is gehouden de geleverde producten onmiddellijk na levering op 

zichtbare gebreken te controleren.  

8.2 Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk bij PQS te 

worden gemeld.  

8.3 Niet zichtbare gebreken behoren binnen vijf dagen na ontdekking schriftelijk aan PQS te 

worden gemeld.  

8.4 De melding als bedoeld in artikelen 8.2 en 8.3 dient gepaard te gaan met een 

gedetailleerde beschrijving van het vermeende gebrek.  

8.5 Opdrachtgever kan op een gebrek geen beroep meer doen als hij niet overeenkomstig 

artikelen 8.2, 8.3 en 8.4 heeft geklaagd.  

8.6 PQS dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien tijdig 

wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van PQS juist zijn, zal PQS 

de tekortkomingen of gebreken binnen redelijke termijn herstellen c.q. het geleverde 

vervangen. Opdrachtgever blijft verplicht tot betaling en nakoming van op hem rustende 

verplichtingen. Indien komt vast te staan dat er een reclame niet gegrond is dan komen 

de daardoor van de zijde van PQS opgekomen kosten, waaronder de onderzoekskosten, 

voor rekening van opdrachtgever.  
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8.7 Het werk als bedoeld in artikel 4.1 wordt als opgeleverd beschouwd als: 

 a.  opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; en/of als 

 b.  opdrachtgever het werk (gedeeltelijk) in gebruik heeft genomen; en/of als 

 c.  opdrachtgever het werk niet heeft gekeurd binnen een termijn van veertien dagen 

      nadat PQS heeft medegedeeld dat het werk is voltooid; 

8.8 Als opdrachtgever het werk niet goedkeurt, dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken 

op de in artikel 8.4 beschreven wijze. Opdrachtgever dient PQS in de gelegenheid te 

stellen om het werk alsnog op te leveren.  

 

Artikel 9: Garantie en overige aanspraken 

9.1 Indien de producten door PQS van een toeleverancier zijn betrokken, zijn uitsluitend de 

garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing en is iedere garantieverplichting 

van PQS in ieder geval beperkt tot de daarin verleende garanties. PQS zal opdrachtgever 

desgevraagd informeren over de van toepassing zijnde garantiebepalingen. 

9.2 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen van dit artikel garandeert PQS de 

deugdelijkheid van de door haar geleverde materialen en uitgevoerd werk gedurende 

maximaal twee (2) jaar na levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

9.3 Ingeval van een gebrek waarvoor PQS aansprakelijk is, zal PQS, naar eigen inzicht, 

 a.  het gebrek herstellen; 

 b.  het gebrekkige product of onderdelen daarvan vervangen; 

 c.  een evenredig deel van de aankoopsom crediteren; 

 d.  met opdrachtgever in overleg een andersluidende afspraak maken.  

9.4 Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage; onjuist, 

onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; installatie, wijziging of reparatie door 

opdrachtgever of derden; gebreken of ongeschiktheid van zaken die door opdrachtgever 

zijn voorgeschreven; van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade.  

9.5 De ingevolge de garantieverplichting door PQS vervangen producten of onderdelen 

worden haar eigendom. 

9.6 PQS is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn 

verplichtingen heeft voldaan. 

9.7 Het bepaalde in het voorgaande van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij 

eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit 

of welke andere grondslag dan ook.  

9.8 De rechtsvordering tot herstel en/of schadevergoeding van opdrachtgever jegens PQS 

vervalt door verloop van één jaar nadat opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd. 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

10.1 Met inachtneming van artikel 9 is PQS gehouden haar contractuele verplichtingen na te 

komen indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming.  
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10.2 PQS is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, tenzij deze direct en 

uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van PQS.  

10.3 In het geval PQS om welke reden dan ook geen beroep toekomt op artikel 10.2, is de 

verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd 

krachtens de door PQS afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

10.4 In het geval PQS om welke reden dan ook geen beroep toekomt op artikel 10.2 en 10.3, 

is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% 

van de op grond van de overeenkomst door PQS aan opdrachtgever gefactureerde 

bedragen gedurende drie maanden aan het schade toebrengend voorval.  

10.5 PQS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan: 

gederfde winst, productieverlies, stagnatieschade, boetes, reis- en verblijfkosten. 

10.6 Opdrachtgever vrijwaart PQS voor alle aanspraken van derden in verband met door 

PQS geleverde producten en/of geleverd werk.  

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 

11.1  PQS blijft de eigenaar van alle door haar geleverde en/of door haar voor opdrachtgever 

gehouden zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang opdrachtgever niet heeft 

voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens PQS in de ruimste zin des woord, zulks 

met inbegrip van hetgeen opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn 

verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst aan PQS verschuldigd mocht worden. 

 

Artikel 12: Rechten van intellectuele eigendom 

12.1 Het auteursrecht alsemede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom 

op (onder meer) de producten, materialen, ontwerpen, analyses, documentatie, offertes, 

rapporten en voorbereiden materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij PQS en haar 

toeleveranciers. 

12.2 PQS draagt geen auteursrecht en/of andere intellectuele en/of industriële 

eigendomsrechten over aan opdrachtgever. 

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1 Het Nederlands recht is van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

13.2 Alle geschillen welke niet in der minne beslecht kunnen worden, dienen onderworpen 

te worden aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie 

Breda. 

 


