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Algemene Voorwaarden van Super Elektra 

(gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond) 

 
 
Artikel 1 Definities: 

 
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
 
Super Elektra  : Super Elektra, de gebruiker van de algemene                          
      voorwaarden, de producent c.q. producent, de opdrachtnemer, 
    de verkoper; 
Koper : de wederpartij van Super Elektra, de opdrachtgever, de     
   afnemer;                                
Opdracht/overeenkomst  : de tussen Super Elektra en koper gesloten overeenkomst 
 

Artikel 2 Algemeen: 

 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, 

regelingen en/of andere overeenkomsten alsmede op alle onderhandelingen, aangaande door Super 
Elektra, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, met een derde, hierna te noemen: “koper”, 
met uitsluiting van andere voorwaarden en condities tenzij Super Elektra uitdrukkelijk schriftelijk heeft 
verklaard, dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van 
zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst. Afwijkingen van 
deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen; 

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Super Elektra, 
voor de uitvoering waarvan Super Elektra van de diensten van derden gebruik maakt; 

2.3 Een koper die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van Super Elektra heeft gekocht, wordt geacht 
bij eventueel daarna door de koper geplaatste orders stilzwijgend met toepasselijkheid van deze 
voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd. 

 
Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten: 
 
3.1 Alle offertes van Super Elektra, met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, in welke vorm 

dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en binden Super Elektra niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders mocht zijn overeengekomen; 

3.2 Zonder schriftelijke onvoorwaardelijke orderbevestiging zijdens Super Elektra kan de order c.q. opdracht 
nimmer geacht worden door Super Elektra te zijn geaccepteerd. Order die door Super Elektra worden 
geplaatst per telefoon of e-mail komen pas tot stand door schriftelijke bevestiging zijdens Super Elektra. 
Deze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper 
binnen 3 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan Super Elektra uitdrukkelijk schriftelijk 
anders bericht. In ieder geval wordt de overeenkomst eveneens geacht te zijn tot stand gekomen indien 
Super Elektra de uitvoering van de opdracht ter hand neemt, in verband met spoedeisendheid van de 
leverantie c.q. de werkzaamheden. In dat geval zal de door Super Elektra aan de koper toe te zenden 
factuur gelden als opdrachtbevestiging. De koper heeft alsdan geen mogelijkheid tegen die 
opdrachtbevestiging te protesteren; 

3.3 Super Elektra is op geen enkele wijze aansprakelijk en nergens toe gehouden indien het geleverde op 
enigerlei wijze afwijkt van afbeeldingen, tekeningen, schetsen, prototypes, demo’s, modellen, al dan niet 
voorkomende in brochures dan wel drukwerk van Super Elektra dan wel op de webpagina’s van Super 
Elektra dan wel op de webpagina’s van Super Elektra dan wel aan koper getoond, en evenmin voor 
daarin dan wel daarbij weergegeven kleuren-, maat- en gewichtspecificaties en andere bijzonderheden. 
Op het drukwerk en brochures en op de webpagina’s van Super Elektra alsmede op alle prototypes, 
afbeeldingen, tekeningen, schetsen, etc. rust auteursrecht van Super Elektra. Zonder expliciete 
schriftelijke toestemming van Super Elektra is het niet toegestaan voor verveelvoudiging of 
openbaarmaking te zorgen. Op eerste verzoek van Super Elektra dienen alle prototypes, drukwerk, 
brochures, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, demo’s, modellen, etc. per omgaande, per 
aangetekende post, aan Super Elektra te worden geretourneerd en dienen alle kopieën die voor eigen 
gebruik mochten zijn gemaakt te worden vernietigd; 

3.4 Super Elektra behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de artikelen die zijn 
afgebeeld in haar catalogus, brochures en andere drukwerken en op haar webpagina’s alsmede om die 
daarin c.q. daarop afgebeelde artikelen uit het assortiment te verwijderen; 

3.5 Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken gemaakt door de koper met door Super Elektra 
ingeschakelde derden, personeelsleden van derden daaronder nadrukkelijk begrepen, verbinden  
Super Elektra slechts indien zij door Super Elektra zelf schriftelijk worden bevestigd. Toezeggingen, 
aanbiedingen en afspraken gelden slechts voor die desbetreffende overeenkomst; 
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3.6 Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze 
nadrukkelijk en schriftelijk door Super Elektra en de koper zijn overeengekomen; 

3.7 Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van Super Elektra tot 
stand gebracht, binden Super Elektra pas nadat de overeenkomsten door Super Elektra schriftelijk zullen 
zijn bevestigd dan wel nadat Super Elektra tot levering zal zijn overgegaan; 

3.8 Super Elektra is te allen tijde gerechtigd, vanwege haar moverende redenen, om bestellingen c.q. 
opdracht van de zijde van koper te weigeren; 

3.9 Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft verkoper het recht werkzaamheden te laten 
verrichten door derden; 

3.10 Indien een overeengekomen verandering dan wel aanvulling op een andere afgesloten overeenkomst 
naar het oordeel van Super Elektra gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd, zal 
Super Elektra de nieuwe prijs en/of de nieuwe levertijd aan de koper kenbaar maken en zal deze nieuwe 
prijs en/of nieuwe levertijd voor de koper bindend zijn, tenzij de koper binnen 2 werkdagen na de melding 
van Super Elektra schriftelijk laat weten dat de koper ongewijzigde uitvoering van de aanvankelijke 
overeenkomst verlangt; 

3.11 De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens die Super Elektra nodig heeft voor het naar het oordeel 
van Super Elektra adequaat uitvoeren van de gegevens overeenkomst, in de gewenste vorm tijdig in het 
bezit komen van Super Elektra. Dat geldt in het bijzonder voor de orderbevestiging nader omschreven 
respectievelijk genoemde stukken. Super Elektra heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op 
te schorten tot aan het moment, waarop de koper aan deze verplichting zal hebben voldaan. Koper 
draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan verkoper aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan verkoper zijn 
verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de 
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te 
brengen; 

3.12 Super Elektra is niet aansprakelijk voor onjuistheden, van welke aard dan ook, in gegevens, tekeningen, 
schetsen, instructies, mededelingen of adviezen, die door of namens de koper aan Super Elektra zijn 
verstrekt om te worden gebruikt bij het uitvoeren van de overeenkomst dan wel voor rechten van derden 
die daarop rusten dan wel daarmee verband houden. Super Elektra is niet verplicht namens koper 
ontvangen gegevens of stukken te onderzoeken of te toetsen en mag van de volledige juistheid en van 
het feit dat geen inbreuk op rechten van derden wordt gemaakt uitgaan. Koper vrijwaart Super Elektra 
voor alle met bovenstaande bedoelde onjuistheden en rechten van derden verband houdende 
aanspraken van derden; 

3.13 Tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, enz. door Super Elektra vervaardigd in het kader 
van de overeenkomsten op bestelling, zijn en blijven eigendom van Super Elektra, ook nadat de 
overeenkomst geheel zal zijn uitgevoerd. De tekeningen, etc. mogen zonder schriftelijke toestemming 
van Super Elektra noch geheel, noch gedeeltelijk vermenigvuldigd worden of aan derden getoond 
worden of ter hand gesteld worden aan derden, voor welk doel dan ook. De koper is tegenover Super 
Elektra aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden tekeningen, etc. te zien krijgen of in handen 
krijgen. De tekeningen, etc. dienen op eerste verzoek van Super Elektra onmiddellijk aan Super Elektra 
te worden teruggegeven en kopieën daarvan dienen te worden vernietigd; 

3.14 Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft verkoper het recht werkzaamheden te laten 
verrichten door derden; 

3.15 Verkoper stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen  
partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen; 

 

Artikel 4 Prijs en kosten:   

 
4.1  De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van  

overheidswegen zoals leges, belastingen, opslag-, export-, verzend- en eventuele vervoers-, rembours-, 
reparatie-, montage-, verpakkings- en handlingkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; 

4.2        De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen, brandstof, heffingen, e.d. die gelden op de                                                    
 datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst onder normale omstandigheden      
 en gedurende normale werktijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur). Bij werkzaamheden    
 buiten normale werktijden wordt het uurtarief verhoogd; 

4.3        Super Elektra mag de oorspronkelijk overeengekomen prijs verhogen met een                                                         
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, gerelateerd aan de verwachte hoeveelheid werk. Wanneer        
de hoeveelheid werk met maximaal 10% wordt overschreden, dan staat zulks Super Elektra vrij, zonder 
melding vooraf. Wordt de hoeveelheid werk met meer dan 10% overschreden, dan dient zulks door 
Super Elektra aan de koper te worden gemeld en dient koper Super Elektra binnen 3 werkdagen na de 
melding te berichten of het Super Elektra vrijstaat het geraamde extra werk voor de gemelde meerprijs 
uit te voeren. Gaat de koper daar dan niet mee akkoord, dan dient Super Elektra af te leveren hetgeen 
reeds gefabriceerd is en dient de koper de daarvoor overeengekomen prijs te betalen, zonder dat koper 
dan recht heeft de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding te verlangen; 

4.4        Indien na het verzenden van de offerte dan wel na de totstandkoming van de overeenkomst, maar vóór    
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de levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden één of meer der prijsbepalende kostprijsfactoren 
zoals inkoopprijzen van zaken, materiaal- of onderdelenprijzen, loonkosten, belastingen, valutakosten, 
sociale of overheidslasten, assurantiepremies en dergelijke stijgen, heeft Super Elektra het recht de 
verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te passen. Super Elektra stelt de koper zo spoedig mogelijk in 
kennis van de aanpassing van de prijs. Indien de prijsstijging meer dan 20% van de oorspronkelijke prijs 
bedraagt, heeft de koper het recht om 7 kalenderdagen na de kennisgeving door middel van een 
schriftelijke mededeling aan Super Elektra  de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit, gelet op de 
omstandigheden van het geval, kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft 
de koper geen enkel recht op vergoeding van enigerlei schade. In geval van beëindiging als in de 
voorgaande zin bedoelt, heeft Super Elektra aanspraak op schadevergoeding, indien de overeenkomst 
reeds gedeeltelijk is uitgevoerd; 

4.5        Alle prijzen gelden voor levering af fabriek dan wel af magazijn, exclusief verpakking en exclusief BTW,  
 tenzij anders overeengekomen. De goederen zijn, vanaf verlaten van de fabriek dan wel het magazijn,    
 voor rekening en risico van de koper, die zich voor dat risico voldoende dient te verzekeren. Super     
 Elektra is vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en verzending; 

4.6        Iedere levering van Super Elektra geschiedt ongefrankeerd en af fabriek dan wel af magazijn van Super              
Elektra, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. De te leveren zaken zijn vanaf het 
moment van aflevering op voornoemde wijze voor rekening en risico voor de koper. Naast de prijs voor 
de zaken is de koper ook gebonden de bijkomende kosten te voldoen; 

4.7  Indien met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde kosten, zoals vrachtkosten,  
in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings-, in- en uitklaringskosten, belasting of andere 
heffingen, na het sluiten van de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen deze ten laste van 
de opdrachtgever, evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen; 

4.8        Voor goederen, die Super Elektra op termijn of op afroep moet leveren en voor goederen, die Super     
Elektra bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad heeft en die Super Elektra voor     
zo spoedig mogelijke levering noteert, behoudt Super Elektra zich het recht voor, zonder nader bericht,   
de ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen, ongeacht voorafgaande bevestiging. 

 
Artikel 5 Levering: 

 
5.1 Levering van zaken geschiedt af het adres van Super Elektra, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn 

overeengekomen; 
5.2 Indien Super Elektra de zaken bezorgt, geschiedt dit steeds aan het bij Super Elektra laatst bekende, 

door koper opgegeven, afleveradres; 
5.3 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die strikt 

noodzakelijk zijn door de levering, is Super Elektra gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en 
risico van koper. Indien koper niet binnen twee maanden afneemt, is Super Elektra gerechtigd de zaak 
aan een ander te verkopen. Alle uit verkoop of vernietiging voortvloeiende schade komen voor rekening 
van de koper; 

5.4 Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijn, bij gebreke 
daarvan is Super Elektra gerechtigd het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren 
en prijsverhogingen aan koper in rekening te brengen; 

5.5 Super Elektra is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en telkens per 
deellevering aan de koper te factureren; 

5.6 De feitelijke aflevering van de goederen dienen op de begane grond plaats te vinden. Hiervan is 
uitdrukkelijk uitgesloten eventueel noodzakelijk verticaal transport, aansluitingen en allerhande 
bouwkundige werkzaamheden;  

5.7 De door Super Elektra opgegeven termijn van levering en/of uitvoering van werkzaamheden gaat pas in 
nadat Super Elektra de order schriftelijk zal hebben bevestigd. De opgegeven termijn is geheel 
vrijblijvend, hoezeer Super Elektra ook al het mogelijke zal doen om aflevering dan wel werkzaamheden 
binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Indien een aflevering dan wel werkzaamheden 
onverhoopt niet binnen de opgegeven termijn mochten kunnen geschieden, dan kan Super Elektra 
daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Overschrijding van de overeengekomen termijn geeft  de 
koper nimmer recht op (gedeeltelijk) niet-nakoming van enige jegens Super Elektra aangegane 
verplichting, waaronder nadrukkelijk begrepen betalingsverplichtingen, noch aanspraak op enige 
schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Super Elektra, fouten van 
diens niet-leidinggevende personeelsleden hier nadrukkelijk niet onder begrepen; 

5.8 Indien Super Elektra voor transport van de zaken zorgdraagt, komt het transport geheel voor rekening en 
risico van de koper. De koper dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke transportverzekering. 

 
Artikel 6 Betaling: 

 
6.1  De koper dient voor betaling van het door de koper aan Super Elektra verschuldigde zorg te dragen 

zonder enige korting of verrekening, hoe dan ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. De koper is nimmer gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen jegens 



Super Elektra 

Pagina 4 van 8 

Super Elektra. In geval de koper in gebreke blijft binnen  de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen de 
koper aan Super Elektra verschuldigd is, is de koper van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een 
mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde  van Super Elektra is vereist. Blijft de 
betaling zijdens de koper niet binnen de vastgestelde termijn, dan is de koper aan Super Elektra een 
contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand over het uitstaande factuurbedrag, waarbij een 
gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt. Het staat uitsluitend ter beoordeling van 
Super Elektra of het aldus boven het factuurbedrag verschuldigde percentage daadwerkelijk zal worden 
ingevorderd. Mocht de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger zijn dan het genoemde 
percentage, dan geldt die hogere rente; 

6.2 Super Elektra is zonder meer gerechtigd orders van de koper te weigeren en leveringen (alsook de 
aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te 
schorten tot aan het moment waarop de koper zorg zal hebben gedragen voor aflossing van al het 
verschuldigde aan Super Elektra; 

6.3 Niet-betaling van een factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat onmiddellijk alle vorderingen 
van Super Elektra op de koper opeisbaar worden, waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen 
die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing 
dan wel ingebrekestelling van de zijde van Super Elektra is vereist; 

6.4 Super Elektra is te allen tijde gerechtigd, alvorens zaken te leveren c.q. werkzaamheden uit te voeren, te 
harer keuze te eisen dat de koper hetzij de overeengekomen tegenprestaties vooruitbetaalt, hetzij dat de 
koper een in het bancair verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt, zoals een onherroepelijke 
bankgarantie voor de nakoming van al hetgeen Super Elektra van de koper uit hoofde van de 
overeenkomst of uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft of zal verkrijgen. Voldoet de koper niet aan 
een verzoek tot zekerheidsstelling of aan enige andere verplichting die op de koper rust uit hoofde van 
de wet, overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan is de koper zonder dat enige vorm van 
mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim;   

6.5 Kortingen of provisies worden door Super Elektra niet gegeven, tenzij zulks schriftelijk nadrukkelijk met 
de koper is overeengekomen. 

 
Artikel 7 Incassokosten: 

 
7.1 Super Elektra is gerechtigd haar vordering terzake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan 

een derde ter incasso uit handen te geven. Alle gerechtelijke alsmede alle buitengerechtelijke kosten om 
tot incassering van de vordering te komen van Super Elektra komen nadrukkelijk integraal voor rekening 
van de koper, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde 
bedrag, zulks met een minimum van € 350,  

 

Artikel 8 Annulering: 

 
8.1 Annulering c.q. ontbinding door de koper is alleen mogelijk na nadrukkelijke schriftelijke toestemming 

van Super Elektra. Bij annulering c.q. ontbinding door de koper is de koper gehouden alle door Super 
Elektra reeds gemaakte kosten, alsmede de winstderving en leegloopverliezen van Super Elektra aan 
Super Elektra te vergoeden. De koper is aansprakelijk voor alle kosten, schade en winstderving 
voortvloeiende uit de opdracht en uit de tussentijdse beëindiging.  

 
Artikel 9 Bepalingen omtrent het product: 

 
9.1 Super Elektra wordt geacht aan zijn verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid producten 

te hebben voldaan, wanneer Super Elektra 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid aflevert; 
9.2 Koper moet de onderdelen die op, in of aan het door Super Elektra te vervaardigen product verwerkt 

moeten worden tijdig, gratis en franco aan Super Elektra ter beschikking stellen. Koper moet minimaal de 
benodigde hoeveelheid met een toeslag van 10%  ter beschikking stellen; 

9.3  De koper is aansprakelijk voor de aldus aan Super Elektra ter beschikking gestelde onderdelen en/of 
andere zaken en voor de deugdelijkheid en geschiktheid daarvan. Tevens staat koper er voor in dat er 
geen rechten van derden op genoemde onderdelen en/of andere goederen rusten die aan het verwerken 
door Super Elektra in de weg staan; 

9.4       Super Elektra neemt het te vervaardigen product eerst in productie. 

 
Artikel 10 Opschorting en ontbinding: 

 
10.1 Super Elektra is gerechtigd in geval van niet-tijdige afname en/of niet behoorlijke nakoming van de op de 

koper rustende verplichtingen alsook in het geval de koper surseance van betaling aanvraagt dan wel op 
eigen verzoek dan wel op verzoek van een derde in staat van faillissement wordt verklaard dan wel 
wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen dan wel indien er op enigerlei wijze 
beslaglegging op de roerende en/of onroerende zaken of andere goederen van de koper plaatsvindt, 
alsmede indien de koper zijn bedrijf stillegt, dan wel dreigt stil te leggen, dan wel indien koper zijn 
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crediteuren benadert in het kader van een schuldsaneringsregeling/afbetalingsregeling, dan wel indien 
Super Elektra er in alle redelijkheid vanuit mag gaan dat enige van de hiervoor genoemde situaties zich 
op zeer korte termijn zal gaan voordoen en de koper hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, dan wel 
indien de koper niet voldoet aan het verzoek van Super Elektra de overeengekomen tegenprestatie 
vooruit te betalen, dan wel indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming 
van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd 
kan worden van Super Elektra dan wel indien onveranderde instandhouding van de overeenkomst in 
redelijkheid niet mag worden verwacht van Super Elektra en Super Elektra de koper hiervan schriftelijk 
op de hoogte stelt, om iedere verdere levering van zaken en het uitvoeren van alle werkzaamheden op 
te schorten alsook haar eventuele betalingen op te schorten alsook iedere met de koper gesloten 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door enkele schriftelijke kennisgeving aan de koper, 
zulks onverminderd de aan Super Elektra toekomende rechten zoals het recht tot volledige 
schadevergoeding en/of terugname van zaken. Indien op het moment van de ontbinding reeds door 
Super Elektra een gedeelte van de overeenkomst is uitgevoerd, is de koper gehouden het reeds 
geleverde c.q. verrichte te betalen met inachtneming van de overeengekomen koopprijs, vermeerderd 
met eventueel door Super Elektra reeds gemaakte kosten. 

 
Artikel 11 Overmacht: 

 
11.1        Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hier uitdrukkelijk in ieder geval onder begrepen ziekte onder het    

personeel van Super Elektra en bij de door Super Elektra ingeschakelde derden, oorlogshandelingen, 
(technische) bedrijfsstoornissen, waaronder begrepen computerstoringen, gelddevaluaties, brand, 
molest, staking, gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen, blokkades, in- en uitvoerverboden, 
transportmoeilijkheden, materiaalfout, het niet of niet tijdig aan Super Elektra leveren  van de aan koper 
door te leveren zaken of grondstoffen door derden, energiecrisis, in beslagneming van 
voorraden/inventaris, geeft Super Elektra te harer keuze het recht ofwel de leveringstermijn te 
overschrijden, ofwel de met de koper gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder dat Super Elektra te 
dier zaken tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Mocht de overmachtsituatie langer dan 3 
maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende 
verklaring te ontbinden, in welk geval Super Elektra geen schadevergoeding verschuldigd is. Indien op 
het moment van de ontbinding ingevolge dit artikel reeds door Super Elektra een gedeelte van de 
overeenkomst is uitgevoerd, is de koper gehouden het reeds geleverde c.q. verrichte te betalen met 
inachtneming van de overeengekomen koopprijs, vermeerderd met eventueel door Super Elektra reeds 
gemaakte kosten. 

 
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en risico: 

 
12.1 Super Elektra is gerechtigd om, in geval van niet-tijdige afname en/of niet behoorlijke nakoming van op 

de koper rustende verplichtingen alsook in het geval de koper surseance van betaling aanvraagt dan wel 
op eigen verzoek dan wel op verzoek van een derde in staat van faillissement verklaard wordt  dan wel 
indien er op enigerlei wijze beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken of andere goederen 
plaatsvindt, alsmede indien de koper zijn bedrijf stillegt dan wel dreigt stil te leggen dan wel zijn 
crediteuren benadert in het kader van een schuldsanering/afbetalingsregeling, dan wel indien Super 
Elektra in alle redelijkheid ervan uit mag gaan dat enige van de hiervoor genoemde situaties zich op 
korte termijn zal gaan voordoen, de koper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en iedere verdere 
levering van zaken dan wel het verder verrichten van werkzaamheden op te schorten alsook om 
eventuele betalingen van Super Elektra op te schorten, zulks onverminderd de aan Super Elektra 
toekomende rechten zoals het recht op volledige schadevergoeding en/of terugname van zaken. De 
koper stemt hiermee bij voorbaat in en verleent Super Elektra nu reeds voor die situatie toegang tot zijn 
terreinen en opstallen voor terugname van de door Super Elektra geleverde maar nog niet betaalde 
zaken. De vordering van Super Elektra op de koper wordt in alle vorenstaande gevallen geheel en direct 
opeisbaar. 

 
Artikel 13 Oplevering, onderzoek, reclames:     

 
13.1 Super Elektra zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van 

goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de tussen partijen overeengekomen 
specificaties. De door Super Elektra geleverde zaken zijn van goede kwaliteit en vrij van gebreken, zowel 
voor wat betreft het gebruik materiaal als voor wat betreft de daaraan verrichte arbeid; 

13.2 Koper is gehouden het gekochte, c.q. de door Super Elektra uitgevoerde werkzaamheden het moment 
van aflevering te onderzoeken. Klachten omtrent kwaliteit, soort of hoeveelheid en dergelijke der 
geleverde zaken dan wel de verrichte werkzaamheden worden door Super Elektra slechts in 
behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen 7 dagen na ontvangst door de koper 
van de geleverde zaken bij Super Elektra bij aangetekend schrijven zijn ingediend, waarbij melding moet 
worden gemaakt van het leveringsmoment, het soort product en een nadere omschrijving van de klacht, 
waarbij Super Elektra in de gelegenheid moet zijn gesteld de gegrondheid daarvan te verifiëren. Geringe 
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afwijkingen dan wel technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, maatvoering, 
finish, afwerking, afmetingen, kleuren en dergelijke dan wel afwijkingen die volgens de handelsusances 
in de branche algemeen worden toegelaten, kunnen geen enkele grond opleveren voor een reclame. 
Klachten worden niet in behandeling genomen, indien de geleverde zaken na aflevering van aard en/of 
samenstelling zijn gewijzigd door of samenhangend met handelingen of nalaten van de koper en de door 
deze koper eventueel ingeschakelde derden, dan wel indien deze zaken dan normaal gebruik dan wel 
ten gevolge van opzet, roekeloosheid of het niet geven van gevolg aan verzorgings- dan wel 
uitvoeringsconstructies dan wel ten gevolge van abnormale werkcondities of ondeskundig gebruik.  
De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame: 
-  de in de catalogus/brochure/webpagina vermelde zet-, druk- en/of schrijffouten, 
-  de in aanbiedingen of opdrachtbevestigingen vermelde zet-, druk- en/of                                                                                                 
schrijffouten; 

 Beschadigingen aan de verpakkingen c.q. zaak dienen op de pakbon/vrachtbrief te  
worden genoteerd en direct aan Super Elektra schriftelijk te worden gemeld; 

13.3 Indien de klacht betrekking heeft op een defect dat voortvloeit uit gegevens, tekeningen, schetsen, 
instructies, mededelingen of adviezen die zijn verstrekt door de koper, zal Super Elektra niet gehouden 
zijn de klacht ion behandeling te nemen. ; 

13.4 Indien niet tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. 
Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt  zulks enkel met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Super Elektra en op de wijze zoals door Super Elektra is aangegeven. 
Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en in originele verpakking; 

13.5 Indien een klacht gegrond is, zal Super Elektra het geleverde vervangen of aanpassen, tenzij dit 
inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te 
worden gemaakt. Super Elektra is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van 
het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde. 

13.6 Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de door partijen overeengekomen specificaties; 

13.7 De koper is gehouden er voor zorg te dragen, dat er – voorafgaande aan de levering van gegevens, 
bescheiden, materiaal en/of producten – van de betreffende informatiedragers, 
kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. De koper dient deze onder zich te houden voor het geval 
deze gegevens tijdens de bewaring bij Super Elektra verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar 
worden. In dat geval dient de koper op verzoek van Super Elektra de betreffende gegevens opnieuw te 
verstekken; 

13.8 Indien de koper aan Super Elektra informatiedragers, elektronische bestanden of software, etc. verstrekt, 
garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software, etc. vrij zijn van virussen 
en defecten; 

 

Artikel 14 Garantie: 

 
14.1 Super Elektra verleent een garantie aan de directe koper voor de constructie als zodanig, inclusief de 

onderdelen en de afgeleverde materialen. Bij gebreken aan de afgeleverde  materialen die zich binnen 6 
maanden na aflevering openbaren kan Super Elektra tot harer keuze over gaan tot het op kosten van  
Super Elektra vervangen van de desbetreffende onderdelen dan wel tot het verrichten van 
herstelwerkzaamheden. Alle overige kosten, zoals het verwijderen van de niet-functionerende 
onderdelen en het plaatsen/monteren van geleverde materialen en onderdelen en arbeidskosten en 
manuren zijn voor rekening van de koper. Indien Super Elektra tijdens de garantieperiode een geleverde 
zaak heeft vervangen, dan geldt de aanvankelijke ingangsdatum van de garantietermijn als geldelijk en 
wordt niet overgegaan tot verlenging van die termijn; 

14.2 Een beroep op deze garantie kan alleen worden gedaan indien koper binnen 48 uur  
na het ontdekken van het gebrek, het gebrek aan Super Elektra meldt, zodat koper adequaat kan 
reageren; 

14.3 Koper dient zelf vooraf te controleren of de te leveren zaak geschikt is voor het opgegeven doel; 
14.4 Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen; 
14.5 Deze garantie is beperkt tot: 

- fabricagefout en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig 
   c.q. ondeskundig gebruik, montage of onderhoud door koper of een derde; 

- leveringen aan kopers in de EU; 
- tot vervanging van de gekochte zaak; 
- indien de koper de instructie van Super Elektra niet opvolgt; 
- indien door normaal gebruik onderdelen versleten of kapot zijn; 

14.6 Deze garantie vervalt: 
- bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn  

   overeengekomen; 
- bij bewerkingen, wijzigingen, montage, veranderingen of reparatie door een derde 

   aan of van het geleverde; 
- bij blootstelling aan schadelijke stoffen en te hoge of te lage temperaturen; 
- bij overbelasting aan trek- en drukkrachten; 
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- door het geleverde niet conform de gebruiksvoorschriften te gebruiken en te onderhouden; 
- bij gebruik voor een ander doel dan koper aan Super Elektra heeft opgegeven of  

    waarvoor het geschikt is; 
14.7 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten 

overeenkomst voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling. De garantieverplichting 
vervalt direct nadat de betalingstermijn is verstreken en de koper geen zorg heeft gedragen voor het 
betalen van de door Super Elektra aan de koper gefactureerde bedragen. Tevens kan de koper geen 
beroep meer doen op de garantie van Super Elektra. 

 
Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring: 

 
15.1         Indien Super Elektra aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze      
               bepaling is geregeld: 
15.2 Super Elektra is nimmer aansprakelijk voor: 

- afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in 
   door koper goedgekeurde zaken; 

- afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage,  
   onderhoud of gebruik door de koper of een derde; 

- schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is  
   gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst; 

- onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door koper of derde van het 
   geleverde; 

- voor schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing,  
   milieuwetgeving of productinformatie; 
15.3 Super Elektra is bij gebleken toerekenbare niet-nakoming harerzijds of onrechtmatige daad harerzijds 

slechts gehouden tot betaling van een schadevergoeding die maximaal bedraagt het bedrag van het 
overeengekomen en bij de koper in rekening gebrachte factuurbedrag exclusief BTW en exclusief 
overige kosten, dat betrekking heeft op de schadeveroorzakende zaak. Het in de voorafgaande zin 
bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Super Elektra zelve bij 
uitvoering van de overeenkomst. Super Elektra is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hieronder 
nadrukkelijk begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade (ook bij derden) en andere 
vermogensschade en evenmin voor letselschade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid 
van Super Elektra zelve. De aansprakelijkheid voor schade in de ruimste zin des woords, die is ontstaan 
al dan niet door opzet of grove schuld van ondergeschikten en de derden als door Super Elektra bij  de 
uitvoering van de haar verstrekte opdracht ingeschakeld, is volledig uitgesloten; 

15.4 De koper is gehouden Super Elektra te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden
 waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen consumenten, terzake van beweerdelijke schade, 
uit welken hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de geleverde zaken c.q. verrichte 
werkzaamheden, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Super Elektra zelve bij de 
uitvoering van de overeenkomst, waaronder niet begrepen haar niet/leidinggevende; 

15.5 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de door verkoper 
verstrekte adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren producten, behalve in geval van grove 
schuld en opzet; 

15.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door 
koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en specificaties; 

15.7 Koper dient steeds aan verkoper het doel waarvoor de zaak wordt aangekocht mede te delen, bij 
gebreke kan verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die uit onbruikbaarheid voortvloeit; 

15.8 Indien koper de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is koper 
aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering  daarvan; 

15.9 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor koper 
verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade en kosten door koper te 
worden vergoed; 

15.10  Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door 
koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en specificaties; 

15.11    Indien koper de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is koper                
              aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan; 
15.12    Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van  

     de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is. 
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Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten: 

 
16.1.1 Rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot de van Super Elektra afkomstige     

of door Super Elektra ontwikkelde producten alsmede de door Super Elektra ontwikkelde of gebruikte 
computerprogramma´s, ontwerpen, afbeeldingen, foto´s, werkwijzen, patronen, designs, adviezen, 
modellen, tekeningen, drukwerk, brochures, website, catalogussen en prototypes worden en blijven 
uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Super Elektra, een en ander ongeacht het aandeel in de 
totstandkoming daarvan van de koper of van de door de koper ingeschakelde derden, waaronder 
inbegrepen eigen personeel van Super Elektra. De uitoefening van deze rechten –openbaarmakingen, 
overdracht, verveelvoudiging, verspreiding, gebruik van gegevens daaronder begrepen, alles in de 
ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend 
aan Super Elektra voorbehouden. Het is de koper niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Super Elektra over te gaan tot omverpakking van de door Super Elektra geleverde 
zaken dan wel tot het verwijderen van de etikettering dan wel de labels en de onderscheidingstekens, 
zoals aangebracht door Super Elektra; 

16.1.2 De door Super Elektra geproduceerde mallen blijven eigendom van Super Elektra en worden niet   aan 
koper overhandigd. 

 
Artikel 17 Export: 

 
17.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te  

geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en 
onherroepelijk accreditief. Op grond van dit accreditief zijn zowel overslag als deelzendingen mogelijk. 
Het accreditief kan door Super Elektra worden overgedragen; 

17.2 Koper garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een 
invoercertificaat of –vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke 
invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan koper voor 
de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is. 

 
Artikel 18 Geschillen: 

 
18.1 Alle geschillen, die tussen Super Elektra en de koper, betreffende de uitvoering van de door deze 

voorwaarden beheerste overeenkomsten, regelingen, offertes, opdrachten en dergelijke alsmede over de 
gevoerde onderhandelingen mochten ontstaan, zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde 
Nederlandse Rechtbank conform de vestigingsplaats van Super Elektra, tenzij de inzet van het geschil 
tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, sector Kanton behoort, in welk geval het geschil zal 
worden voorgelegd aan de bevoegde kantonrechter. Super Elektra heeft het recht het geschil voor te 
leggen aan de bevoegde rechter conform de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

 

Artikel 19 Toepasselijk recht: 

 
19.1 Op de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten alsmede op overeenkomsten die daarvan een 

uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht betreffende het Rijk in Europa van toepassingen, hetgeen 
eveneens onverkort geldt voor gevoerde onderhandelingen, offertes, regelingen, opdrachten en 
dergelijke. 

 
Artikel 20 Deponering: 

 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Roermond  
onder nummer 130385390.000 en zijn geldig met ingang van 3 oktober 2008. 

 

 

 

 


