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Algemene leveringsvoorwaarden van MARENCO B.V, gevestigd aan de Touwslagerij 12  4762 AT  te Zevenbergen,  

nader de te noemen: Marenco. 

 

1. Algemeen. 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Marenco opgestelde aanbiedingen en tussen haar en 

opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn eveneens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit 

nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten en/of ontstane rechtsbetrekkingen. Toepassing van door 

opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Marenco houdt zich het 

recht voor schriftelijk van een of meer voorwaarden af te wijken.  

 

2. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst. 

2.1. Iedere door Marenco uitgebrachte aanbieding is geheel vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor 

aanvaarding is genoemd.  

2.2. Vermelding van gegevens in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken geschiedt zo nauwkeurig 

mogelijk, doch zijn slechts bindend indien zulks schriftelijk door Marenco aan opdrachtgever is bevestigd. Onderhavige 

voorwaarden worden ook opgenomen in gemelde drukwerken maar zijn uiteraard te allen tijde bindend. 

2.3. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen, modellen en schema's blijven eigendom van Marenco en 

mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd, nagemaakt of aan derden ter hand gesteld dan 

wel ter inzage gegeven. Details van berekeningen behoeven niet te worden verstrekt. 

2.4. Als opdrachtgever aan Marenco gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Marenco uitgaan van de juistheid 

hiervan en mag Marenco haar aanbieding en haar berekeningen hierop baseren. 

2.5. Opdrachten aan Marenco gegeven, gelden als een onherroepelijk aanbod dan wel onherroepelijke aanvaarding 

van de aanbieding. Indien een opdracht wordt gegeven en/of een aanbieding van Marenco wordt aanvaard, dan 

komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Marenco, deze opdracht en/of aanvaarding binnen een 

redelijke termijn bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht aanvangt.  

 

3. Prijzen. 

3.1 De door Marenco opgegeven prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van de aanbieding geldende kostprijsbepalende 

factoren met inbegrip van loonsommen en de verwijderingsbijdrage, zie 3.3. De prijzen zijn exclusief BTW, porto-, 

vervoer-, montage-, installatie-, en andere bijkomende kosten. 

3.2. Indien na datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren, al dan niet voorzienbare, wijzigingen, on-

dergaan en sinds de aanvaarding van de aanbieding twee maanden zijn verstreken, is Marenco gerechtigd de 

overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, welke prijsstijging gelijk met de betaling van de hoofdsom 

dan wel middels eventuele afgesproken termijnen, voldaan dient te worden. 

3.3. In onze prijzen is de verwijderingsbijdrage verwerkt, zoals die door de Stichting RTA zijn vastgesteld. Meer 

informatie over deze regelgeving kunt u vinden op de website van Stichting RTA www.stichtingrta.nl 

 

4. Aflevering en risico-overgang. 

4.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering af fabriek en/of magazijn van Marenco, waarna de zaken 

worden opgeslagen en/of vervoerd worden voor rekening en risico van opdrachtgever. Opslag of (wijze van) verzending 

is aan Marenco.  

4.2. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien afnemer nalatig blijft zaken in ontvangst te nemen en 

Marenco de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever heeft opgeslagen en zulks heeft medegedeeld. 

4.3. Het is Marenco toegestaan voor haar werkzaamheden derden in te schakelen. 
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5. Lever - en installatietijden. 

5.1. Lever- en installatietijden worden door Marenco vastgesteld. Een overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in 

acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. 

5.2. De lever- en/of installatietijd gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke 

gegevens in bezit zijn gekomen van Marenco en betaling, voor zover door Marenco vereist, is ontvangen. 

5.3. In geval van overschrijding van een overeengekomen lever/installatie tijd, dient Marenco in gebreke te worden 

gesteld met een redelijke termijn om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Mocht levering daarna alsnog 

uitblijven, dan heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De 

gevolgen van de ontbinding beperken zich tot terugbetaling van het reeds betaalde en teruglevering van het reeds 

geleverde. De opdrachtgever verkrijgt geen recht op schadevergoeding hoe ook genaamd. 

5.4. Indien er gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever, is 

Marenco bevoegd de levering van zaken en/of diensten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling 

heeft verschaft dan wel alle leveringen (oud en nieuw) betaald heeft. Een hierdoor vertraagde of uitblijvende aflevering 

levert nimmer een tekortkoming in de nakoming op. 

 

6. Overmacht. 

6.1. Marenco heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij 

het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is 

verhinderd haar verplichtingen na te komen. 

6.2. Onder dergelijke omstandigheden, worden onder andere verstaan: dat leveranciers van Marenco niet of niet tijdig 

voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren 

gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 

6.3. Marenco is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes 

maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en uitsluitend voor dat deel van de 

verplichtingen dat nog niet is nagekomen, worden ontbonden. Indien voornoemde opschorting echter 

kostenverhogend werkt dan wel het duidelijk is dat sprake zal zijn van blijvende verhindering, kan de meest gerede 

partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg 

van de ontbinding geleden of te lijden schade. 

 

7. Eigendom en pandrecht. 

7.1. Na levering blijft Marenco eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:  

a.  tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of andere 

gelijksoortige overeenkomsten; of 

b.  verrichte of nog te verrichten leveranties uit zodanige overeenkomsten niet heeft betaald of zal betalen; of 

c.  vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, 

rente en kosten, niet heeft voldaan. 

7.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale 

bedrijfsuitoefening niet bezwaren. 

7.3. Nadat Marenco haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terug halen. 

Opdrachtgever staat Marenco toe de plaats(en) te betreden waar deze zaken zich bevinden. 

7.4. Indien en voor zover de geleverde zaken geïnstalleerd zijn, blijft Marenco gerechtigd deze zaken te (laten) 

demonteren en terug te halen. Indien de geleverde zaken niet meer demontabel zijn, dan wel Marenco geen beroep 

meer kan doen op haar eigendomsvoorbehoud, verpand de opdrachtgever de zaken, waarvan de geleverde zaken 

alsdan deel uit maken, bij dezen bij voorbaat aan Marenco, welke verpanding Marenco aanvaardt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Garantie. 

8.1. Voor zaken, (onderdelen daaronder begrepen) en/of diensten strekt de garantie niet verder dan tot het gratis 

leveren van vervangende zaken, reparatie of hernieuwd leveren van diensten, naar keuze van Marenco, gedurende een 

periode van 12 (twaalf) maanden na de datum van levering.  
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8.2. Uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 8 (acht) dagen na levering te worden gereclameerd bij gebreke 

waarvan alle aanspraken jegens Marenco vervallen. 

8.3. Wijzigingen of reparaties welke niet door of in opdracht van Marenco zijn uitgevoerd, alsmede gebruik anders dan 

voorgeschreven en/of anders dan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk, doet iedere verplichting van Marenco uit 

hoofde van de garantie vervallen.  

8.4.Marenco hoeft een beroep op garantie niet eerder in behandeling te nemen dan nadat opdrachtgever aan al zijn 

verplichtingen ten opzichte van Marenco heeft voldaan, waarbij verrekening uitgesloten is. 

8.5. Indien ter uitvoering van de garantieverplichtingen nieuwe zaken (onderdelen daaronder begrepen) worden 

geleverd, gaat de eigendom van de oorspronkelijk geleverde zaken over op Marenco en dienen deze in het bezit van 

Marenco gesteld te worden. Indien herstel of vervanging, naar het oordeel van Marenco, niet mogelijk is, zal de door de 

opdrachtgever aan Marenco betaalde aanschafprijs worden vergoed. 

 

9. Aansprakelijkheid. 

9.1. Indien Marenco aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet is gedekt onder een ter zake door Marenco 

afgesloten verzekering, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welke hoofde ook, te allen tijde zijn beperkt 

tot ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde deel van de bestelde zaken, ten gevolge waarvan schade is 

ontstaan, dan wel tot ten hoogste de factuurwaarde van de door Marenco verstrekte adviezen en toelichtingen.  

9.2. Voor het geval schade is ontstaan door zaken, die van derden betrokken zijn, indirecte levering daaronder 

begrepen, en/of door geleverde materialen, welke door niet door Marenco zijn gefabriceerd, is de aansprakelijkheid 

beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van deze door Marenco geleverde zaken en/of materialen, dan wel tot ten 

hoogste de ter zake door derden leveranciers verstrekte garanties. 

9.3.  Het recht op schadevergoeding vervalt indien opdrachtgever, na het ontstaan van de schade, Marenco niet zo 

spoedig mogelijk in kennis heeft gesteld van de schade alsmede nadat een periode van één jaar is verstreken sinds het 

ontstaan van de oorzaak van de schade. 

 

10. Betaling. 

10.1. Betaling geschiedt zonder compensatie, verrekening en/of korting uiterlijk binnen 45 dagen na factuurdatum,  

met toepassing van een opslag van 2%  exclusief btw ter bekostiging van de krediettermijn (kredietbeperking). De 

opslag van 2% exclusief btw mag de betalende partij alleen in mindering brengen bij betaling binnen 30 dagen na 

factuurdatum.

10.2. Indien de betaling niet binnen de termijn heeft plaats gevonden, raakt opdrachtgever direct in verzuim en is hij ter 

zake de vertraging direct een rente van 12% per jaar verschuldigd dan wel een rente gelijk aan de wettelijke rente 

indien deze hoger is. Betalingen mogen niet verrekend met vorderingen van opdrachtgever tenzij sprake is van 

faillissement van Marenco. 

10.4. Alle buitengerechtelijke kosten ter zake de inning worden vastgesteld conform de meest recente staffel van het 

rapport Voorwerk II doch met een afwijkend minimum van € 125,- en komen voor rekening van opdrachtgever. Bij niet 

tijdige voldoening zal de vordering uit handen worden gegeven. 

10.5. Als Marenco in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met 

deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. 

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.  

11.1. Het Nederlands recht is van toepassing.  

12.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling 

waarvan uitsluiting is toegestaan.  

12.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Marenco neemt kennis van 

geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Marenco mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de 

wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.  

12.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation 

overeenkomen.  

 


