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Aanvullende Verkoop- en Leveringsvoorwaarden B3 industrie b.v. - Wijk en Aalburg 
 

 
Betaling: 
 
In aanvulling op het vermelde in de regeling van artikel X van de FME-CWM voorwaarden geldt het onderstaande: 
 
De prijzen in offerte zijn netto in Euro, exclusief BTW en exclusief inbedrijfstellen, tenzij anders vermeld. De geldigheidstermijn van offertes bedraagt 
standaard 30 dagen tenzij anders vermeld. Offertes zijn te allen tijde vrijblijvend en calculatiefouten en drukfouten voorbehouden. 
 

Op al onze offertes, transacties en leveringen zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel te Eindhoven en de op deze bijlage vermelde aanvullende voorwaarden.  
Betalingen binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen en bevestigd door B3 industrie b.v. 
 
Risico-overgang: 
 

In aanvulling op het vermelde in artikel IX van de FME-CWM voorwaarden geldt het onderstaande: 
 
Bij verlies, diefstal, ontvreemding of vernietiging door welke oorzaak dan ook van de door B3 industrie b.v. geleverde goederen aan opdrachtgever, 
zoals vermeld op factuur en/of pakbon/begeleidende brief, is genoemde opdrachtgever, te allen tijde verplicht aan de financiële verplichtingen te 
voldoen aan B3 industrie b.v., volledig onafhankelijk van de locatie van stalling / opslag van de genoemde producten / wel of niet verwerkt in een 
object, dan wel het object waarin het geleverde is verwerkt en/of waarvan bestandsdeel is geworden. 
 
Eigendomsovergang: 
 

In aanvulling op het vermelde in de regeling van artikel IX van de FME-CWM voorwaarden geldt het onderstaande Artikel IX lid4: 
 

Onverminderd het gestelde in voorgaande leden verplicht de opdrachtgever zich om na de vervaldatum van de factuur zijn medewerking te verlenen 
aan het vestigen van een bezitloos pandrecht ten aanzien van het geleverde, dan wel het object waarin het geleverde is verwerkt en/of waarvan 
bestandsdeel is geworden. 
 
Aansprakelijkheid ( Artikel XII lid 1): 
 

Artikel XII lid1 komt, in afwijkend van de bestaande FME - CWM tekst te luiden: 
 

Onverminderd het bepaalde in artikel 6.185 BW is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze 
voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. 
Het in de volgende leden van artikel XII bepaalde geldt eveneens onverminderd het bepaalde in artikel 6. 185 BW. 
 

( Artikel XII lid 5): Artikel XII lid5 luidt als volgt: 
 

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer uitgekeerd wordt op grond van de door hem 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringscondities worden door opdrachtnemer op eerste verzoek ter hand gesteld. 
 

Garantie (artikel XI lid 4): 
 
Bij het niet voldoen van de openstaande facturen binnen de overeengekomen betalingstermijn van 21 dagen, tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk met 
B3 industrie b.v. overeengekomen, vervalt iedere aanspraak op iedere vorm van (fabrieks-) garantie en service. 
 
In afwijking van de in artikel XI lid 1 van de FME-CWM voorwaarden genoemde termijn van 6 maanden geldt een garantietermijn van 1 jaar, 
gebaseerd op een maximaal 8-urig bedrijf per etmaal. 
 
Opschorting en ontbinding (Artikel XIV): 
 
Toegevoegd wordt het volgende lid: Artikel XIV lid 6. 
 
Alle door ontbinding door opdrachtnemer geleden schade is voor rekening van opdrachtgever. 
 
Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever, ongeacht de reden en / of achtergrond van deze annulering door de opdrachtgever en / of 
opdrachtnemer, waarbij voor de opdrachtgever, aantoonbaar door de opdrachtnemer bestelde hardwarecomponenten en / of applicatiesoftware voor 
plc-/ hmi-/ scada-/ servo of andere add-on-software ontwikkelt dient of diende te worden, berekenen wij u ten alle tijden onze vaste en niet ter 
discussie staand aandeel van 15% van het totale orderbedrag exclusief BTW, aan de opdrachtgever in rekening. 
Dit percentage is bovendien afhankelijk van het tijdstip van annulering van de opdracht door de opdrachtgever en zal recht-evenredig toenemen met 
reeds gemaakte arbeidsuren ten opzichte van het totaal aantal in opdracht genomen aantal engineeringsuren voor de ontwikkeling van deze 
applicatiesoftware. Dit laatste volledig ter beoordeling van de opdrachtnemer. 
 
Speciaal voor de opdrachtgever bestelde goederen, die buiten het reguliere leveringsprogramma van de opdrachtnemer vallen, kunnen per definitie 
niet worden geretourneerd of geruild. 
 
Transportkosten: 
 

Opdrachten met een ordergrootte boven de € 350, - netto exclusief BTW worden franco aan huis in Nederland afgeleverd. Waddeneilanden en 
buitenland geeft toeslag. 
 

Uitsluitingen: 
 

Uitdrukkelijk worden andersluidende (inkoop-) voorwaarden afgewezen. Inkoopvoorwaarden worden niet ondertekend geretourneerd ter acceptatie 
van deze inkoopvoorwaarden. Het niet retourneren van door opdrachtgever opgestuurde inkoopvoorwaarden binnen de door de opdrachtgever 
gestelde termijn, leidt niet tot acceptatie van deze inkoopvoorwaarden door B3 industrie b.v. 
                         Wijk en Aalburg, 03 - 2016 


