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Voorwaarden voor de verkoop en installatie van hardware 

Deel I: Algemene voorwaarden 

1 Werkingssfeer 

 

(1) De volgende bepalingen regelen de overeenkomst tussen Reev GmbH en de klant waarbij 

uitsluitend deze bepalingen van toepassing zijn. Voorwaarden van de klant die van deze 

algemene voorwaarden afwijken of deze beperken worden niet erkend, tenzij Reev uitdrukkelijk 

heeft toegestemd.  

(2)  

(3) Deze voorwaarden gelden slechts ten opzichte van ondernemers. Een ondernemer in de zin van 

deze bepalingen is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, of een rechtsbevoegde 

personenvennootschap, die bij de bestelling handelt in de uitoefening van zakelijke of 

zelfstandige activiteiten. 

De sluiting van de overeenkomst vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Het Duitse 

recht is van toepassing.  

 

Alle prijzen zijn nettoprijzen in euro, exclusief de betreffende geldende wettelijke btw. 

 

In geval van conflict tussen de contractuele bepalingen die tussen de partijen gelden, geldt de 

hiernavolgende volgorde: 

 

a. Individuele afspraken 

b. Deel II van de bepalingen van deze overeenkomst 

c. Deel I van de bepalingen van deze overeenkomst  

d. De wettelijke regelgeving. 

 

2 Totstandkoming, doel van de overeenkomst, leveringsomvang en plaats van levering 

 

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de door Reev opgestelde 

offerte voor de klant. Reev blijft tot 14 dagen gebonden aan de door haar opgestelde offerte. 

 

De omvang van de door Reev te leveren prestaties blijkt uit de betreffende offerte aan de klant.  
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Reev mag, voor zover niets anders werd overeengekomen, bij de uitvoering van de prestaties 

ook gebruik maken van derden. De levertijden wordt verlengd met het tijdvak waarin de klant 

in gebreke is en zijn verplichtingen tegenover Reev niet nakomt. Dit laat de rechten van Reev 

onverlet. 

 

Indien Reev met de verschuldigde prestatie in gebreke blijft, dan is de klant slechts gerechtigd 

om de overeenkomst te beëindigen, indien Reev een door de klant gestelde respijttermijn niet 

nakomt.  

 

3 Overmacht 

Indien sprake is van overmacht, hoeft Reev haar prestatie niet na te komen. Als overmacht 

gelden alle onvoorziene gebeurtenissen en gebeurtenissen waarbij de gevolgen van naleving 

van de overeenkomst door geen van de partijen te dragen zijn. Tot deze gebeurtenissen 

tellen in het bijzonder arbeidsconflicten, ook bij derde bedrijven, maatregelen die door de 

overheid worden genomen, epidemieën en pandemieën. 

 

4 Slotbepalingen  

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet geldig is, of tijdens de 

geldigheidsduur van de overeenkomst ongeldig wordt, dan laat dat alle overige bepalingen 

onverlet en blijven deze onveranderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt vervangen door 

een andere geldige bepaling die het beste overeenkomt met doel en betekenis van de 

ongeldige bepaling. 

 

Deel II: Bijzondere bepalingen 

5 Verkoop van hardware 

5.1 Onderwerp van de overeenkomst 

Onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van de in de offerte omschreven hardware van 

Reev aan de klant. 

5.2 Afwikkeling van de overeenkomst 

De geldigheid van de betaling van de aankoopprijs wordt bepaald door de afspraken zoals deze 

in de overeenkomst zijn vastgelegd.  
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Reev heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen indien zij, ondanks het voorafgaand 

afsluiten van een aankoopovereenkomst, het betreffende te leveren product niet ontvangt; de 

verantwoordelijkheid van Reev met betrekking tot opzet en nalatigheid blijven onverlet. Reev zal 

in dergelijke gevallen de klant direct informeren over de niet-beschikbaarheid en een al geleverde 

tegenprestatie direct restitueren. Reev behoudt zich in dergelijke gevallen het recht voor om een 

qua prijs en kwaliteit gelijkwaardig product aan te bieden met als doel een nieuwe overeenkomst 

tot de koop van de prijstechnische en kwalitatief gelijkwaardige producten af te sluiten. 

Levertijden in offertes zijn slechts niet-bindende schattingen.  

5.3 Klachten bij aankoop 

De klant zal, indien het om een wederzijdse handelstransactie gaat als bedoeld in het Duitse 

Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch), de bestelde goederen direct na aflevering 

onderzoeken. Dit geldt in het bijzonder voor wat betreft de volledigheid van de goederen als voor 

de functionaliteit. Gebreken die hierbij worden vastgesteld of die zonder meer vast te stellen zijn, 

moeten direct aan de verkoper worden meegedeeld. Bij deze mededeling moet een 

gedetailleerde beschrijving van het gebrek worden gevoegd. Als de koper deze klacht niet indient 

dan geldt het product als goedgekeurd, tenzij het gaat om een gebrek dat ten tijde van het 

onderzoek niet als zodanig kon worden herkend. 

Gebreken aan producten, die in het kader van een voorgeschreven onderzoek conform lid 5 niet 

kunnen worden vastgesteld, moeten direct na ontdekking aan de verkoper worden meegedeeld, 

voor zover het gaat om een wederzijdse handelstransactie; in alle andere gevallen gelden de 

producten ook ten aan zien van dit gebrek, als goedgekeurd. 

5.4 Garantie en aansprakelijkheid 

Voor gebreken aan de producten is Reev aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen van het 

kooprecht (§§ 434 en volgende BGB, Bürgerliches Gesetzbuch, Duits Burgerlijk Wetboek) en – 

indien de klant consument is – het kooprecht van consumptiegoederen (§§ 474 en verder BGB, 

Bürgerliches Gesetzbuch, Duits Burgerlijk Wetboek), tenzij in deze algemene voorwaarden iets 

anders is bepaald. Indien de klant ondernemer is, bedraagt de garantieperiode van de rechten 

die betrekking hebben op § 437 nr. 1 en nr. 3 van het BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Duits 

Burgerlijk Wetboek) voor nieuwe artikelen in afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB (Bürgerliches 

Gesetzbuch, Duits Burgerlijk Wetboek) een jaar vanaf aanvang van de wettelijke 

verjaringstermijn. Voor consumenten geldt in het geval van § 438 lid 1 nr. 3 BGB (Bürgerliches 

Gesetzbuch, Duits Burgerlijk Wetboek) de wettelijke garantietermijn van twee jaren. 

Bij ondernemingen is de garantie uitgesloten voor gebreken die werden veroorzaakt door 

invloeden van buitenaf die niet door Reev kunnen worden beïnvloed en door onjuist gebruik door 

de klant. De garantie komt eveneens te vervallen als de klant zelf of derden veranderingen en/of 

uitbreidingen aanbrengen aan de levering van Reev, zonder dat hiervoor door Reev schriftelijke 
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toestemming is gegeven. De klant heeft echter de mogelijkheid om het tegenbewijs te leveren 

dat de betreffende verandering en/of aanvulling niet de oorzaak van het gebrek is. 

Reev is niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door onachtzaamheid. 

De beperkingen van de aansprakelijkheid in de voorafgaande bepalingen gelden niet voor letsel 

aan leven, lichaam of gezondheid, bij opzettelijk verzwijgen van gebreken, aansprakelijkheid op 

basis van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz), in geval van 

opzet en grove nalatigheid en bij het niet nakomen van verplichtingen die uitoefening van de 

overeenkomst mogelijk maken en waarvan de klant er op mag vertrouwen dat deze worden 

nageleefd. 

5.5 Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde producten blijven eigendom van Reev, totdat deze volledig zijn betaald. 

Indien niets anders is overeengekomen, worden de producten conform Incoterms CPT geleverd, 

indien de klant ondernemer is.  

Als de klant ondernemer is dan gaat de verantwoordelijkheid over de verzending bij overdracht 

aan de transportonderneming op de ondernemer over. 

6 Montage hardware 

 

6.1 Prestatie en vergoeding 

De omvang van de door Reev te leveren prestaties blijkt uit de overeenkomst die eraan ten 

grondslag ligt. De prestaties worden afgerekend conform hetgeen in de overeenkomst is 

vastgelegd tegen een vaste prijs of naar tijdsduur. Indien niets anders werd overeengekomen, 

wordt de montage naar tijd afgerekend. De hoogte van de afrekening wordt bepaald door de 

afspraken zoals deze in de overeenkomst zijn vastgelegd. 

Indien de inkoop- of marktprijs voor de benodigde materialen voor het aan de overeenkomst ten 

grondslag liggende aanbod op het tijdstip van montage aantoonbaar meer dan 5% hoger liggen 

dan ten tijde van het uitbrengen van de offerte, dan behoudt Reev zich het recht voor om deze 

verhoging bij de afrekening van de materialen door te berekenen.  

Reev behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen, indien zij de voor de 

installatie benodigde objecten niet ontvangt; de verantwoordelijkheid van Reev voor opzet of 

nalatigheid blijft onverlet. Reev zal in een dergelijk geval de klant direct informeren over de niet-

beschikbaarheid en deze een eventueel reeds voldane tegenprestatie direct restitueren.  



  reev GmbH · Theo-Prosel-Weg 1 · 80797 München 
 

 

 

6.2 Reis- en overnachtingskosten worden afzonderlijk afgerekend.  

6.4    Medewerkingsplicht klant  

De klant dient aan Reev de voor de uitvoering noodzakelijke stukken, informatie en documenten 

zonder kosten en bijtijds voor de planning ter beschikking te stellen. Hieronder vallen ook 

informatie over de situering van verdekt liggende krachtstroom, gas-, water- en andersoortige 

leidingen. 

De klant dient er zorg voor te dragen dat Reev op tijd kan beginnen met de werkzaamheden op 

het overeengekomen tijdstip van montage en deze zonder storingen uit kan voeren. Eventueel 

noodzakelijke toestemmingen en externe offertes voor het uitvoeren van de prestaties dienen 

door de klant tijdig te worden verzorgd. De klant dient eventueel noodzakelijke 

voorbereidingswerkzaamheden van welke aard dan ook tijdig uit te voeren.  

6.5 Tijdvak van de prestatie 

De prestaties worden in het contractueel vastgelegde tijdvak volbracht. Termijnen worden 

automatisch verlengd met de tijd waarop Reev buiten haar schuld om is gehinderd om te werken 

aan het leveren van de prestatie. Dit is met name het geval in gevallen van overmacht, staking 

pandemieën en epidemieën. 

6.6 Afname 

Reev zal het aan de klant melden zodra de prestaties gereed zijn. De klant is verplicht om per 

ommegaande de prestaties te controleren en eventuele gebreken binnen 12 werkdagen 

schriftelijk aan Reev te melden. Afname mag niet worden geweigerd bij onbelangrijke gebreken. 

Indien de klant binnen de hiervoor genoemde termijn geen klachten kenbaar maakt, gelden de 

werkprestaties als afgenomen. 

Indien de klant de prestatie of een deel van de prestatie in gebruik neemt, dan geldt de afname 

na afloop van 6 werkdagen na aanvang van het gebruik als volbracht. Het gebruik van gedeeltes 

van een bouwkundige installatie om verdere werkzaamheden te kunnen verrichten, geldt niet als 

afname.   

Op verzoek van Reev zijn ook delen van de prestatie afzonderlijk af te nemen. 

Met de afname gaat de verantwoordelijkheid over op de klant. 

6.7 Garantie en aansprakelijkheid 

Reev garandeert dat de overeengekomen werklasten voldoen aan de vereisten, zoals deze in de 

overeenkomst zijn vastgelegd en dat deze geschikt zijn voor gebruik, zoals in de overeenkomst 

is vastgelegd. De prestaties worden naar de stand van de techniek volbracht.  
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De verjaringstermijn begint op het tijdstip van aanvaarding, waarbij de aanspraken conform § 

634 nr. 1, 2 en 4 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Duits Burgerlijk Wetboek) bij een bouwwerk en 

een werk waarvan de succesvolle volbrenging van plannings- en controlewerkzaamheden 

hiervoor bestaat, binnen 5 jaar verjaren, en bij werken waarvan de succesvolle volbrenging in de 

productie, het onderhoud of de verandering van een zaak over de volbrenging van plannings- en 

controlewerkzaamheden hiervoor bestaat, binnen 2 jaar verjaren.  

Reev is niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door onachtzaamheid. 

De beperkingen van de aansprakelijkheid in de voorafgaande bepalingen gelden niet voor letsel 

aan leven, lichaam of gezondheid, bij opzettelijk verzwijgen van gebreken, aansprakelijkheid op 

basis van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz), in geval van 

opzet en grove nalatigheid en bij het niet nakomen van verplichtingen die uitoefening van de 

overeenkomst mogelijk maken en waarvan de klant er op mag vertrouwen dat deze worden 

nageleefd. 

Bovendien is bij ondernemingen de garantie uitgesloten voor gebreken die werden veroorzaakt 

door invloeden van buitenaf die niet door Reev kunnen worden beïnvloed en door onjuist gebruik 

van de klant. Deze komt eveneens te vervallen als de klant zelf of derden veranderingen en/of 

uitbreidingen aanbrengt aan de prestaties van Reev, zonder dat hiervoor door Reev schriftelijke 

toestemming is gegeven. De klant heeft echter de mogelijkheid om het tegenbewijs te leveren 

dat de betreffende verandering en/of aanvulling niet de oorzaak van het gebrek is. 

Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen. 

6.8 Betalingen 

De betaling van het werkloon is verschuldigd bij aanvaarding. Reev behoudt zich te allen tijde 

het recht voor om deelbetalingen te verlangen ter hoogte van de volbrachte deelprestaties.  

Indien de klant, ondanks twee aanmaningen, de verschuldigde deelbetaling niet heeft voldaan 

dan behoudt Reev zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden en de tot dan toe 

volbrachte prestaties af te rekenen.  

 

 


