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ARTIKEL 1 ALGEMEEN: 1.1 Offertes, orderbevestigingen, verkopen, producten, diensten, overeenkomsten en leveringen geschieden allen en uitsluitend volgens 
hieronder staande algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door aanvaarding van onze offerte aanvaardt de koper deze voorwaarden met 
gelijktijdig buitenwerkingstelling van anderen, waaronder mede te verstaan zijn eigen, voorwaarden. 1.2 Onder “Schintech”, “ons”, “wij” wordt in deze voorwaarde verstaan: 
Schintech Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder dossiernummer 
14630108. 1.3 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen voor ons van kracht indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 1.4 In geval van gehele 
of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van één of meer van deze bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht. ARTIKEL 2 
OVEREENKOMSTEN, PRIJZEN EN OFFERTES: 2.1 Overeenkomsten komen slechts tot stand indien Schintech binnen de daarvoor overeengekomen termijn na 
ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever hetzij de opdracht schriftelijk bevestigd, hetzij op verzoek van de afnemer de opdracht uitvoert en aan de afnemer de 
desbetreffende producten levert. 2.2 Alle door Schintech gedane offertes zijn vrijblijvend en leggen geen rechten en/of verplichtingen op. Alle prijzen zijn in euro (€) 
uitgedrukt en exclusief omzetbelastingen en eventuele andere rechten en belastingen. 2.3 De prijzen van Schintech zijn vrijblijvend en leggen geen rechten en 
verplichtingen op. Het kan voorkomen dat kostprijsbepalende factoren, zoals valutakoersen, invoerrechten of grondstoffenprijzen wijzigen, zodat wij onze prijzen 
dienovereenkomstig moeten aanpassen. Bij bestellingen met een factuurwaarde (exclusief omzetbelasting) van minder dan tweehonderd euro (€200,-) komen de 
verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever. Tevens wordt een bedrag van zeven euro en vijftig eurocent (€ 7,50) in rekening gebracht voor administratie- en 
behandelingskosten. 2.4 Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel 
opgegeven prijs. 2.5 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn gedurende dertig (30) dagen geldig, tenzij in de aanbieding, offerte dan wel prijsopgave uitdrukkelijk 
anders is vermeld. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven door of vanwege Schintech gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en leggen geen rechten 
en/of verplichtingen op. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen. 2.6 Offertes voor speciaal vervaardigde producten gelden uitsluitend voor de 
aangeboden en afgesproken kwantiteiten. ARTIKEL 3 AFBEELDINGEN: Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens die in onze offerte, catalogi en andere 
reclamemateriaal worden vermeld zijn vrijblijvend en dienen slechts ter illustratie. ARTIKEL 4 LEVERTIJD EN LEVERING: 4.1 Schintech streeft er naar om de producten 
uiterlijk op de overeengekomen datum af te leveren. Overschrijding van levertijd geeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding of op het niet nakomen door hem 
van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichtingen. 4.2 De afnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien Schintech de te leveren zaken niet 
binnen een door de afnemer na overschrijding, als genoemd in artikel 4.1, aangezegde redelijke termijn alsnog geleverd heeft. 4.3 Levertijden worden verlengd met de tijd 
dat uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht en/of met de tijd dat de afnemer met uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of 
door Schintech redelijkerwijze verwacht kan worden. 4.4 Iedere deellevering, waaronder ook wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, 
kan de opdrachtgever en/of afnemer in rekening worden gebracht. ARTIKEL 5 VERZUIM VAN DE OPDRACHTGEVER: 5.1 Indien de voortgang in de uitvoering of de 
levering van diensten of producten door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan diens zijde wordt vertraagd, kan Schintech het volledig overeengekomen 
bedrag in rekening brengen, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen. 5.2 In geval van verzuim van de opdrachtgever kan Schintech alle 
daaraan verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Schintech op de opdrachtgever direct en ineens opeisbaar. ARTIKEL 6 BETALINGEN, 
VERTRAGINGSRENTE: 6.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige 
korting dan wel verrekening, op de door Schintech aangegeven wijze en op een door Schintech aan te wijzen bankrekening. Indien de afnemer enig door hem verschuldigd 
bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling, van rechtswege, in verzuim. Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is 
hij aan Schintech een vertragingsrente verschuldigd van anderhalf percent (1,5%) per kalendermaand. Delen van kalendermaanden worden voor de berekening van deze 
rente in aanmerking genomen als volle kalendermaanden. 6.2 Schintech is gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en 
afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. 6.3 Het eigendom van goederen en rechten blijft aan Schintech en gaat pas over op 
de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van alle geleverde goederen en diensten heeft 
voldaan. 6.4 Eventuele reclames als bedoeld in artikel 10.2 van deze leveringsvoorwaarden, schorten de betalingsverplichting niet op. De afnemer dan wel opdrachtgever 
heeft geen bevoegdheid tot verrekening. 6.5 Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs buitengerechtelijke, gerechtelijke dan wel gedeeltelijke weg dient te worden 
overgegaan, komen alle door Schintech gemaakte buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever dan wel afnemer. ARTIKEL 7 WIJZIGING 
VAN DE OPDRACHT: 7.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon 
worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager 
bedrag dan is overeengekomen. 7.2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan 
Schintech worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 7.3 Veranderingen 
in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden. ARTIKEL 8 RISICO- EN 
EIGENDOMSOVERGANG, AFNAME: 8.1 De door ons te leveren zaken zijn tot het moment van aflevering voor ons risico. Nadien is het risico voor de wederpartij. Alle 
door Schintech geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Schintech in verband met de onderliggende 
overeenkomst van de opdrachtgever, dan wel afnemer, te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. 8.2 Indien de opdrachtgever, dan wel afnemer, in 
verzuim is ten aanzien van de prestaties als genoemd in artikel 8.1 is Schintech gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats 
waar zij zich bevinden. De opdrachtgever, dan wel afnemer, verleent Schintech reeds nu voor als dan machtiging om daartoe de bij of voor de opdrachtgever, dan wel 
afnemer, in gebruik zijnde ruimte(s) te betreden. Alle kosten hieraan verbonden komen voor rekening van de opdrachtgever dan wel afnemer. 8.3 Gedurende de periode 
van eigendomsvoorbehoud is de opdrachtgever, dan wel afnemer, verplicht om de zaken gedurende deze periode afdoende te verzekeren en uitsluitend bevoegd over de 
zaken te beschikken in het kader van de normale bedrijfsuitvoering. Tevens mogen deze zaken niet worden vervreemd, verpand of op anderen wijze worden bezwaard 
zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Een retentierecht op die zaken komt de opdrachtgever, dan wel afnemer, niet toe. 8.4 Alle aan de opdrachtgever, dan 
wel afnemer, geleverde producten blijven eigendom van Schintech totdat alle bedragen die de opdrachtgever, dan wel afnemer, verschuldigd is voor de krachtens de 
overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichtte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Schintech zijn betaald. Bij beschadiging of tenietgaan van de 
aan de opdrachtgever, dan wel afnemer, beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in voorgaande volzin, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het recht 
verdere kosten en interessen te vorderen. 8.5 Omtrent bewaringen en gebruik van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Schintech BV 
dezelfde zorg aanwenden als bij zijn eigen bezittingen. Onverminderd vorige volzin en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico 
voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij dit voor eigen rekening te verzekeren. ARTIKEL 9 OVERMACHT: 9.1 Schintech is gerechtigd zich 
op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden 
redelijkerwijze buiten haar macht. Daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, 
wetten of besluiten van (inter)nationale en regionale (overheids-)instanties, brand, natuurrampen, oorlog, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en 
onderbreking van de transportmogelijkheden, vertraagde verstrekkingen aan Schintech van bij derde bestelde onderdelen, zaken of diensten, ziekte van werknemers, 
ongevallen en bedrijfsstoringen. 9.2 In geval van overmacht aan de zijde van Schintech worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan drie 
(3) maanden zijn zowel Schintech als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 
14. ARTIKEL 10 GARANTIE, RECLAMES: 10.1 Alle zaken worden door Schintech onder de geldende fabriekgarantie behorende bij het/de geleverde artikel(en) geleverd, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanspraken op garantie vervallen indien de betalingsvoorwaarde(n) van ons niet stipt in acht zijn genomen. 10.2 Kwaliteit 
reclames of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de zaken door de afnemer aan ons 
schriftelijk zijn mede gedeeld; bij gebreke daarvan wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben geaccepteerd. ARTIKEL 11 ANNULERING DOOR DE 
OPDRACHTGEVER: Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Schintech alle voor de uitvoering van deze opdracht 
redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van Schintech op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, 
schaden en interessen. ARTIKEL 12 RETOURZENDINGEN: Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd, indien het normale standaardzaken betreft welke door 
Schintech doorgaans op voorraad worden gehouden. De zaken dienen voor rekening van de afnemer dan wel opdrachtgever onbeschadigd en ongebruikt in de originele 
verpakking aan ons te worden geretourneerd binnen acht (8) kalenderdagen. Alvorens de retourzending plaatsvindt dient contact opgenomen te worden met Schintech. 
ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING: 13.1 Schintech aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of van welke vorm dan ook in 

verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Schintech of haar 
werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van ons is onze aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade steeds uitgesloten. 13.2 In alle gevallen 
waarin Schintech, ondanks het in het vorige lid bepaalde, gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan het hoogste bedrag van hetzij de 
factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Schintech, 
het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd. ARTIKEL 14 ONTBINDING: 14.1 Indien de afnemer dan wel opdrachtgever een of meer van 
zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie 
van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Schintech het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Eén en 
ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. 14.2 De afnemer dan wel opdrachtgever is 
voor zover in dwingendrechtelijke regels niet anders is bepaald, slechts tot ontbinding gerechtigd na schriftelijke ingebrekestelling in de gevallen bedoeld bij artikel 4.2 en 
9.2 van deze leveringsvoorwaarden en alsdan niet na betaling aan Schintech van alle op dat ogenblik aan Schintech al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen. 
ARTIKEL 15 VERTROUWELIJKE INFORMATIE: Schintech BV is verplicht alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te 
houden. ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT: Op deze voorwaarden alsmede op alle (onderdelen van) overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten ontstaan 

is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter in het 
arrondissement van Schintech BV behoudens indien Schintech BV als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van 
de wederpartij. ARTIKEL 17 DEPONERING: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder dossiernummer 14630108. 


