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1 > 
SPECIALE VOORWAARDEN VOOR GOEDERENLEVERINGEN MET REKKEN VOOR MEERMA-

LIG GEBRUIK VAN CERAMAX GROEP AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN IN 

NEDERLAND 2015.01

ARTIKEL 1 TERUGGAVE VAN DE REKKEN VOOR MEERMALIG 
GEBRUIK 

1. Als wij klanten goederen leveren met gebruikmaking van rekken 
voor meermalig gebruik, dan hebben deze voorwaarden een 
grotere prioriteit dan de bepalingen van onze algemene voorwaar-
den. De klant moet deze rekken voor meermalig gebruik onmiddel-
lijk en onbeschadigd met inachtneming van deze voorwaarden weer 
aan ons teruggeven.  

2. De verkoper kan de goederen op in de handel gebruikelijke rekken 
voor meermalig gebruik (hierna rekken voor meermalig gebruik 
genoemd) aan de koper leveren. Deze rekken voor meermalig ge-
bruik blijven eigendom van de verkoper en moeten onmiddellijk en 
onbeschadigd aan hem worden teruggegeven.  

3. Per rek voor meermalig gebruik de verkoper berekend een 
storting / depot bedrag van netto 300,00 EUR (plus BTW). Bij 
terugname van de rek de storting / depot wordt verrekend. 

4. Het beheer van de rekken voor meermalig gebruik is alleen de taak 
van de CERAMAX Deutschland GmbH | Plant North, Weher Str. 
130, 32369 Rahden (Kantongerecht Hannover HRB 212 327). 

ARTIKEL 2 MEDDELING VOOR AFHALING 

1. De klant is verplicht de rekken voor meermalig gebruik onmiddellijk 
af te laden. De klant moet de bij artikel 1 alinea 4 genoemde firma 
onmiddellijk informeren als de rekken voor meermalig gebruik zijn 
afgeladen en zij klaar staan om te kunnen worden afgehaald (Med-
edeling voor de afhaling). 

2. Een mededeling voor de afhaling kan plaatsvinden onder www.ce-
ramax.de | www.ceramax-groep.nl, telefonisch via het nummer +49 
511 4739700, per fax via 49 511 47397050, alsmede per email 
onder info@ceramax.de. 

3. De klant is verplicht de rekken voor meermalig gebruik te bescher-
men tegen beschadiging en diefstal, totdat ze worden afgehaald.  

ARTIKEL 3 IN GEBREKE 

1. De klant is met zijn teruggaveplicht in gebreke als hij de aan hem 
geleende rekken voor meermalig gebruik niet binnen 56 kalen-
derdagen na ontvangst heeft teruggegeven of als hij binnen 56 
kalenderdagen na ontvangst geen mededeling voor de afhaling 
heeft afgegeven, zonder dat hij daarvoor aangemaand moet wer-
den. 

2. Als de klant de goederen bij wijze van uitzondering reeds voor de 
afgesproken leveringstermijn van de verkoper heeft ontvangen, 
begint de termijn in de zin van alinea 1 pas vanaf de dag van de 
afgesproken leveringstermijn. 

3. Het in gebreke zijn eindigt reeds met de mededeling van de afhaling 
als de rekken voor meermalig gebruik werkelijk zijn afgeladen en zij 
kunnen worden afgehaald. 

ARTIKEL 4 AFHALING  

De verkoper haalt de rekken zelf af of laat ze door een daartoe 
gemachtigde derde afhalen. 

ARTIKEL 5 KOSTEN 

1. Is de klant een bedrijf, een juridische persoon van het openbare 
recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds, dan zijn de volgende 
kosten van toepassing. Bij andere klanten geldt deze bepaling niet.

2. Is de klant met het teruggeven van het rek / de rekken voor 
meermalig gebruik in de zijn van artikel 1 en artikel 3 in gebreke, 
dan ontstaan daardoor voor hem kosten (§§ 339 en volgende 
Duits Burgerlijk Wetboek). Voor elke begonnen kalenderweek 
waarin de klant in gebreke is, ontstaan er kosten van netto 20,00 
EUR (plus BTW). Voor het maximum totaalbedrag (for een rek voor 
meermalig gebruik) van de kosten zie artikel 6. 

3. Raakt de klant een rek voor meermalig gebruik kwijt, ontstaan er 
voor hem wegens niet-nakoming (§§ 339, 340 Duits Burgerlijk 
Wetboek) kosten te hoogte van het bij artikel 6 genoemde maxi-
male bedrag. Het doen gelden van een boven de kosten liggende 
schade wordt daadoor niet uitgesloten (§ 340 lid 2 zin 2 Duits 
Burgerlijk Wetboek) 

4. Beschadigt een klant een rek voor meermalig gebruik, moet hij 
daarvoor als schadevergoeding (§ 349, 341 Duits Burgerlijk Wet-
boek) een bedrag van netto 75,00 EUR (plus BTW) betalen. Voor 
een total loss rek wordt het maximale bedrag van het rek berekend, 
zie daarvoor artikel 6. Een rek is total loss als er een acute risico 
bestaat dat het hybridceramic dat moet worden getransporteerd, 
op grond van het beschadigde transportrek niet meer feilloos kann 
worden getransporteerd. 

5. Bij een mededeling dat het rek voor meermalig gebruik op een 
andere plaats dan de oorspronkelijke plaats van levering kann wor-
den afgehaald, is de bij artikel 1 alinea 4 genoemde firma bevoegd 
logistische kosten te berekenen. 

6. De verkoper laat de klant hiermee weten dat hij alle vorderingen uit 
de bovengenoemde bepalingen aan de CERAMAX Deutschland 
GmbH | Plant North, Weher Str. 130, 32369 Rahden, Deutschland 
heeft overgedragen. 

7. Werd ten onrechte doorgegeven dat een rek klaar staat om te 
worden afgehaald (niet veilig voor een transport, niet toegankelijk of 
niet op het genoemde adres), loopt de huurperiode vanaf de lever-
ingsdatum gewoon door. De leverancier is tevens bevoegd logistis-
che kosten te berekenen. 

ARTIKEL 6 PRIJZEN OF REKKEN VOOR MEERMALIG GEBRUIK 

De maximale bedragen (netto plus BTW) per rek luiden als volgt: 
• Rek „A-klein“, „L-klein“, „Sleperswagen“ en „Andere rekken“ = 

350,00 EUR 
• Rek „A-middel“ en „L-middel“ = 600,00 EUR 
• Rek „A-groet“ en „L-groet“ = 750,00 EUR 
• Rek „A-extra-groet“ en „L-extras groet“ = 950,00 EUR 

ARTIKEL 7 INNEN VN DE KOSTEN 

Alleen de CERAMAX Deutschland GmbH | Plant North (artikel 1 alinea 4) 
en niet de verkoper is de houder van de vorderingen die door de kosten 
in de zin van artikel 5 ontstaan. Het innen van de kosten vindt uitsluitend 
plaats via de CERAMAX Deutschland GmbH | Plant North. De verkoper 
heeft daarop geen invloed. 

ARTIKEL 8 SCHRIFTELIJKE VORM 

Het onderhavige contract geeft alle afspraken volledig weer. Bijkomende 
afspraken werden niet gemaakt. Wijzigingen en aanvullingen moeten 
schriftelijk gebeuren om in werking te kunnen treden. Ook het wijzigen 
van dit voorschrift moet schriftelijk gebeuren.  



p    CERAMAX Standard Terms | AGB 2015.014

ARTIKEL 9 SALVATORISCHE CLAUSULE 

Mochten afzonderlijke clausules van deze speciale voorwaarden voor 
goederenleveringen met rekken voor meermalig gebruik geheel of 
gedeeltelijk ongeldig of niet helemaal feilloos zijn, wordt het in werking 
treden van de overige clausules resp. overige delen van zo’n clausule 
hierdoor niet aangetast. 

ARTIKEL 10 GEGEVENSBESCHERMING 

De verkoper geeft de naam en het adres van de klant door aan de CE-
RAMAX Deutschland GmbH | Plant North (artikel 1 alinea 4). De CERA-
MAX Deutschland GmbH | Plant North is bevoegd deze gegevens op te 
slaan en te verwerken. Deze gegevens mogen alleen maar voor het 
realisieren van dit contract en voor beheersdoeleinden van de rekken en 
het erbij betrekken van de contractboetes worden opgevraagd, worden 
opgeslagen, worden verwerkt of worden doorgegeven. Een ander gebruik 
van de gegevens, vooral voor reclamedoeleinden is niet toegestaan. 

Wij mogen er nog op wijzen dat bij de gegevensoverdracht via internet 
(b.v. bij communicatie per email) veiligheidslacunes kunnen ontstaan. Een 
feilloze bescherming van de gegevens tegen een toegang door derden is 
daarom niet mogelijk.  

ARTIKEL 11 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

Op deze speciale voorwaarden voor goederenleveringen met rekken voor 
meermalig gebruik is Recht op de Bondsrepubliek Duitsland van toepass-
ing. De toepassing van het Verdrag de Vereinigde Naties inzake Interna-
tionale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken („Weens 
Koopverdrag“) wordt uitgesloten.  
Ten aanzien van geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten 
ontstaan is uitsluitend de rechtbank te Hannover / Bondsrepubliek Duit-
sland bevoegd om kennis te nemen, tenzij regels van dwingend 
rechtelijke aard zich hiertegen verzetten.



 
C

ER
A

S
TA

R
 G

R
A

V
IT

Y
 0

5
.1

0
 | 

ta
bl

et
op

 | 
Ti

sc
hp

la
tt

e



 

www.ceramax.de 

 

http://www.ceramax.de
http://www.ceramax.de

