
Artikel 1
Op alle overeenkomsten, gesloten tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Precision Parts Supply B.V., gevestigd te Schiedam aan de Daniël Pichotstraat 8 aldaar, hierna te 
noemen Precision Parts Supply, en een koper zijn uitsluitend de hierna volgende voorwaarden en 
bepalingen van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder koper 
wordt ook verstaan degene die een offerte aanvraagt. Door ondertekening van de desbetreffende 
offerte van Precision Parts Supply geeft de koper te kennen volledig in te stemmen met deze van 
toepassing verklaring.

Precision Parts Supply zal worden geacht de van toepassing verklaring van voorwaarden van de koper 
uitdrukkelijk te hebben uitgesloten door het tekenen van de desbetreffende opdrachtbevestiging met 
de koper.

Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van personeelsleden in dienst van Precision Parts Supply 
voor zover deze afwijken van deze voorwaarden verbinden Precision Parts Supply alleen, indien deze 
schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Mochten één of meer van deze voorwaarden  in strijd komen met enigerlei wettelijke bepaling dan 
blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2
1.  Alle offertes van Precision Parts Supply zijn vrijblijvend.
2.  Een bestelling of opdracht is voor Precision Parts Supply niet bindend dan na schriftelijke   
 aanvaarding daarvan door Precision Parts Supply.
3.  Precision Parts Supply is niet gehouden een wijziging van de opdracht uit te voeren dan nadat   
 zij de wijziging schriftelijk heeft bevestigd en de koper alle extra kosten heeft vergoed die voor   
 Precision Parts Supply uit een dergelijke wijziging voortvloeien.
4.  Offertes van Precision Parts Supply hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is    
 overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken na de datum van de offerte.
5.  De prijzen, genoemd in de offertes en/of verkoopbevestigingen van Precision Parts Supply, gelden  
 slechts voor de daarin vermelde hoeveelheden af te nemen goederen. De koper kan daaraan geen  
 rechten ontlenen betreffende eerder afgenomen of later af te nemen hoeveelheden van dezelfde  
 goederen. 

Artikel 3
1.  De in offertes, folders, catalogi of andere documentatie van Precision Parts Supply vermelde   
 afmetingen, gewichten, samenstellingen en andere gegevens, alsmede de erin opgenomen   
 afbeeldingen van goederen van Precision Parts Supply, hebben uitsluitend een informatief karakter.  
 Aan dergelijke gegevens respectievelijk afbeeldingen is Precision Parts Supply niet gebonden, tenzij  
 uit de desbetreffende offerte of overeenkomst het tegendeel blijkt.
2.  Alle beschrijvingen, berekeningen, schema’s, ontwerpen, tekeningen en modellen die door  
 Precision Parts Supply zijn vervaardigd en/of aan een koper zijn verstrekt, blijven het eigendom van  
 Precision Parts Supply. Ook indien daarvoor kosten aan de koper in rekening zijn gebracht.
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3.  Zonder schriftelijke toestemming van Precision Parts Supply mogen de in lid 2 van dit artikel   
 vermelde bescheiden noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of op andere wijze worden  
 vermenigvuldigd noch mogen deze bescheiden aan derden worden getoond of ter beschikking  
 worden gesteld. Op eerste verzoek van Precision Parts Supply zal de koper dergelijke bescheiden  
 aan haar teruggeven.
 
Artikel 4
De eigendom van matrijzen, vormen en mallen die door of in opdracht van Precision Parts Supply 
worden vervaardigd ten behoeve van de productie van goederen voor een koper blijft berusten bij 
Precision Parts Supply. Ook al zijn voor het ontwerpen en maken van deze matrijzen, vormen of mallen 
kosten aan de koper in rekening gebracht.

Artikel 5
De overeenkomst van koop en verkoop van door Precision Parts Supply gevoerde goederen komt tot 
stand door het zich akkoord verklaren van de koper met de door Precision Parts Supply uitgebrachte 
offerte, welke akkoordverklaring door de laatste schriftelijk zal worden bevestigd.

Artikel 6
1.  Precision Parts Supply zal het recht hebben de in de offerte vermelde prijzen te verhogen, indien  
 aan haar door derden kostprijsverhogende kosten worden doorberekend welke betrekking hebben  
 op de door haar te leveren goederen.
2.  Alle in offertes vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, vervoerskosten en verpakking.
3.  Precision Parts Supply is gerechtigd om rechten, heffingen en belastingen op goederen of op   
 grondstoffen waar uit de goederen worden vervaardigd voor zover zij zijn ingevoerd of verhoogd na  
 de datum waarop een offerte is uitgebracht, ten laste van de koper te brengen, alsmedede gevolgen  
 van wijzigingen in wisselkoersen.
4.  Een korting is slechts geldig na schriftelijke bevestiging daarvan door Precision Parts Supply. 
 
Artikel 7
1.  Alle door Precision Parts Supply geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van de  
 algehele voldoening van al hetgeen zij uit welken hoofde ook van de koper te vorderen zal hebben,  
 rente en kosten daaronder begrepen.
2.  De koper heeft evenwel het recht de hem verkochte goederen door te verkopen of te verwerken,  
 mits dit geschiedt in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. 
3.  Indien er naar het oordeel van Precision Parts Supply aanwijzingen zijn dat de koper niet zal 
 betalen of in geval van faillissement of surséance van betaling van de koper, is zij gerechtigd   
 terstond de geleverde goederen op kosten van de koper terug te halen; de koper zal alsdan zijn   
 medewerking verlenen aan voornoemd terughalen, onverminderd de verplichting van de koper om  
 eventueel bestaande en toekomstige betalingstermijnen te voldoen.
4.  Zolang geen volledige betaling van de goederen heeft plaatsgevonden, is de koper zonder de 
  voorafgaande schriftelijke toestemming van Precision Parts Supply niet bevoegd de goederen   
  op enigerlei wijze te bezwaren of tot zekerheid (stil) te verpanden. Voor het geval de 
  eigendom van de goederen op enigerlei wijze op een derde overgaat voordat volledige betaling  
 heeft plaatsgehad, zal Precision Parts Supply het recht hebben de vorderingen die de koper ter   
 zake van de eigendomsovergang op de derde heeft te innen en alle verdere rechten die hij te dier  
 zake mocht hebben uit te oefenen, teneinde de vorderingen van Precision Parts Supply op de koper  
 op de opbrengst te verhalen.

Precision Parts Supply B.V. | Daniël Pichotstraat 8 | 3115 JB Schiedam | Haven nr. 569 
t: 010 269 9000 | e: info@PrecisionPartsSupply.nl | w: www.PrecisionPartsSupply.nl 

KvK nr.: 67269087 | BTW nr.: NL856905380B01 



5.  De koper zal ten behoeve van de inning van de vorderingen zoals hiervoor omschreven Precision  
 Parts Supply alle medewerking verlenen en indien nodig, de vorderingen die de koper op de derde  
 heeft ter zake van de hiervoor bedoelde eigendomsovergang op de derde aan Precision Parts   
 Supply cederen door middel van een tussen Precision Parts Supply en de koper op te stellen akte.  
 De kosten verbonden aan het opstellen van een dergelijke akte zullen voor rekening van de koper  
 komen. Zolang de koopprijs niet volledig door de koper zal zijn betaald:
 
 a. zal de koper al het nodige doen teneinde te voorkomen dat de goederen worden beschadigd   
   of in een slechte staat komen te verkeren en zal de koper Precision Parts Supply toestaan de   
   goederen ter plaatse waar zij zich bevinden, te inspecteren. De koper machtigt Precision Parts  
   Supply om te dien einde zijn terreinen en/of opstallen te betreden;
 b. dient de koper de goederen op aanwijzingen van Precision Parts Supply afzonderlijk te bewaren  
   en/of op te slaan en wel zo dat de goederen gemakkelijk als eigendom van Precision Parts Supply  
   zijn te herkennen;  
 c.  zal de koper Precision Parts Supply elke door haar verlangde informatie betreffende de   
   desbetreffende goederen verschaffen.
 
Artikel 8
1.  De door Precision Parts Supply opgegeven levertijd geldt steeds bij benadering. De levertijd vangt  
 aan zodra Precision Parts Supply de bestelling of opdracht schriftelijk heeft aanvaard en zij voorts in  
 het bezit is gekomen van alle door de koper te verstrekken gegevens.
2.  In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van Precision Parts Supply   
 onafhankelijke omstandigheid, is zij gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op   
 te schorten, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat de koper daaraan enig recht op   
 schadevergoeding kan ontlenen.
3.  Indien de koper zonder een door Precision Parts Supply aanvaarde reden weigert de door   
 hem gekochte goederen in ontvangst te nemen of overigens enige verplichting ingevolge de   
 overeenkomst(en) niet nakomt, indien de koper in staat van faillissement is verklaard of 
 het eigen faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd, indien de Ontvanger der   
 Belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van de koper, indien de koper besluit tot ontbinding,  
 liquidatie, bedrijfsbeëindiging of -overdracht en/of fusie, indien de koper kennelijk buiten staat   
 geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, zal Precision Parts Supply het recht hebben   
 zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven deze overeenkomst(en) te ontbinden,  
 onverminderd haar rechten op grond van de artikelen 3:296 en 6:265 van het Burgerlijk Wetboek  
 en onverminderd de verplichting van de koper hetgeen opeisbaar is geworden te voldoen,   
 waaronder in ieder geval de door Precision Parts Supply gemaakte kosten in verband met deze   
 ontbinding.
4.  Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen enkel recht op schadevergoeding van welke   
 aard ook of recht op niet-nakoming van enige verplichting van de koper tegenover Precision Parts  
 Supply.
5.  Precision Parts Supply behoudt zich het recht voor 10% meer of minder te leveren dan de bestelde  
 hoeveelheid en bij bepaalde soorten 15%. Indien de koper een bepaalde shore-hardheid heeft   
 voorgeschreven moet de koper rekening houden met een tolerantie van + of - 5°. 
6.  Precision Parts Supply is bevoegd een order in zijn geheel dan wel in gedeelten af te leveren. Bij  
 levering in gedeelten geldt iedere deelleverantie als een afzonderlijke overeenkomst en wordt per  
 deelleverantie gefactureerd. Precision Parts Supply heeft het recht bij leveranties in gedeelten een  
 deelleverantie op te schorten indien de koper een factuur voor een voorafgaande deelleverantie  
 niet tijdig zal hebben voldaan.
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7.  Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop Precision Parts Supply de overeengekomen   
 leverantie(s) moet hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden,   
 waaronder de leverantie(s) zal (zullen) plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht door   
 Precision Parts Supply niet zullen veranderen.
8.  Indien een dergelijke verandering der omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal  
 plaatsvinden zodat vertraging wordt veroorzaakt in de overeengekomen leverantie(s), zal het  
 overeengekomen tijdstip van de leverantie(s) dienovereenkomstig worden verschoven,  
 onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Artikel 9
1.  De aflevering van de goederen van Precision Parts Supply geschiedt af magazijn Schiedam en voor  
 rekening en risico van de koper, ook indien op de desbetreffende vrachtbrief anders is gesteld.   
 Tenzij anders is overeengekomen draagt Precision Parts Supply zorg voor de verzending van de door  
 de koper bestelde goederen. 
2.  De koper is verplicht Precision Parts Supply tijdig de nodige verzendinstructies te doen toekomen,  
 bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de schade en kosten die van zijn verzuim het   
 gevolg mochten zijn. De koper moet op de plaats van bestemming voor voldoende losfaciliteiten  
 zorgdragen.
 
Artikel 10
1.  Betaling van de facturen van Precision Parts Supply door de koper dient te geschieden binnen   
 dertig dagen na factuurdatum, maar ongeacht de betalingscondities is Precision Parts Supply te   
 allen tijde gerechtigd om goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling dan wel  
 zekerheidsstelling door de koper te verlangen.
2.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen mag de koper bij betaling binnen acht dagen na   
 factuurdatum een korting van twee procent in mindering brengen op de netto-factuurwaarde van  
 de goederen van Precision Parts Supply. Alle betalingen moeten plaatsvinden zonder dat de koper  
 een beroep kan doen op korting anders dan de hiervoor omschreven korting, verrekening, aftrek of  
 opschorting van welke aard ook.
3.  Indien de koper niet binnen de overeengekomen vervaldatum betaalt, wordt hij geacht van   
 rechtswege in verzuim te zijn en heeft Precision Parts Supply zonder nadere ingebrekestelling het  
 recht hem vanaf de vervaldatum over het alsdan uitstaande bedrag een rente in rekening te   
 brengen van 1,0% per maand, waarbij een deel van een maand als een gehele maand zal gelden,  
 alsmede alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,  
 welke laatste kosten worden geacht ten minste 10% van de te vorderen som te bedragen met een  
 minimum van € 225,-. Precision Parts Supply is terzake van de buitengerechtelijke kosten niet   
 verplicht aan te tonen dat deze kosten ook werkelijk zijn gemaakt.
4.  Een korting of eventueel door Precision Parts Supply aan de koper toegezegde bonus is door   
 Precision Parts Supply slechts verschuldigd indien de koper aan al zijn verplichtingen ten opzichte  
 van Precision Parts Supply heeft voldaan.
 
Artikel 11
1.  Indien de goederen binnen zes maanden na de aflevering gebreken vertonen die zijn ontstaan   
 uitsluitend ten gevolge van ondeugdelijke fabricage of constructie, zullen deze goederen naar   
 keuze van Precision Parts Supply opnieuw worden geleverd of hersteld. Precision Parts Supply is in  
 een dergelijke situatie niet aansprakelijk voor bijkomende kosten van de koper van welke aard ook.
2. Indien de koper aan de door Precision Parts Supply geleverde goederen wijzigingen heeft   
 aangebracht, reparaties heeft verricht, ofwel deze goederen niet op een normale wijze en voor een  
 normaal doel heeft gebruikt, is Precision Parts Supply niet tot enige garantie verplicht.
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3.  Voor het geval de koper een beroep wil doen op de bepalingen van dit artikel dient hij dit 
  schriftelijk aan Precision Parts Supply te melden en wel binnen veertien dagen nadat hij de   
 gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs zou hebben moeten constateren. De koper behoort  
 in een dergelijke situatie de gebrekkige goederen ter beschikking van Precision Parts Supply te   
 houden.
4.  De koper doet afstand van ieder recht om wegens een gebrek of manco de ontbinding van de   
 desbetreffende overeenkomst(en) te vorderen.
5.  Ten aanzien van de verwerkings- of toepassingsmogelijkheden van de goederen van Precision Parts  
 Supply verstrekt Precision Parts Supply geen enkele garantie.
6.  De aansprakelijkheid van Precision Parts Supply voor gebreken in haar goederen is beperkt tot het  
 hiervoor in dit artikel bepaalde. 
 
Artikel 12
1.  Bezwaren naar aanleiding van orderbevestigingen, facturen alsmede in verband met verkeerde   
 prestaties en uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk bij Precision Parts Supply te  
 worden ingediend zo spoedig mogelijk na de ontvangst van bedoelde bescheiden c.q. na de   
 feitelijke aflevering van de goederen, doch uiterlijk binnen 48 uur.
2.  Bij het niet zo spoedig mogelijk indienen van bezwaren als bedoeld vervalt elke eventuele   
 aanspraak terzake jegens Precision Parts Supply.
3.  De koper wordt geacht de gekochte goederen onbeschadigd te hebben ontvangen, zodra deze   
 zonder tijdig schriftelijk protest door hem zijn behouden.
 
Artikel13
1.  Precision Parts Supply is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade of schade van  
 welke aard ook, voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik of niet kunnen gebruiken  
 van door haar geleverde goederen.
2.  Indien echter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis mocht worden vastgesteld dat Precision Parts  
 Supply aansprakelijk is voor schade, zal het te vergoeden bedrag nimmer hoger zijn dan de netto- 
 factuurwaarde van de goederen die tot het ontstaan van de schade aanleiding hebben gegeven.
3.  De koper vrijwaart Precision Parts Supply voor alle vorderingen terzake van schade, van welke   
 aard ook, in verband met levering of gebruik van goederen van Precision Parts Supply, waarvoor  
 Precision Parts Supply door een derde mocht worden aangesproken. Met name zal de koper   
 Precision Parts Supply vrijwaren tegen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in artikel 6:185  
 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Artikel 14
1.  De overeenkomst(en) tussen Precision Parts Supply en een koper en alle eventuele aanvullingen  
 daarop worden beheerst door Nederlands recht. Niet van toepassing is het Verdrag inzake   
 internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weense Koopverdrag).
2.  Alle geschillen die tussen partijen zullen ontstaan uit hoofde van de tussen hen gesloten    
 overeenkomst(en) of de uitvoering daarvan, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de  
 bevoegde rechter te Rotterdam, ook indien de koper in het buitenland is gevestigd. Precision Parts  
 Supply heeft echter het recht een geschil met een koper die in het buitenland is gevestigd te doen  
 beslechten door de bevoegde buitenlandse rechter.
3.  Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien een der partijen zulks schriftelijk aan de   
 wederpartij heeft medegedeeld.
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