ALGEMENE VERKOOP- EN MONTAGEVOORWAARDEN
van Kegro Deuren BV te Groesbeek

Artikel 1 - Algemeen
1.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop /
verkoop en/of aanneming van werk, met of zonder montage, die tot stand komen tussen Kegro
Deuren BV - hierna te noemen: Kegro - als verkoper /opdrachtnemer enerzijds en partijen die
producten bij haar bestellen en/of werkzaamheden aan haar opdragen anderzijds (hierna ook te
noemen: Koper).
1.2.Een eventuele (eerdere) verwijzing door Koper naar eigen of andere algemene voorwaarden
wordt door Kegro uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet aanvaard.
1.3 Naast deze Algemene Voorwaarden zijn ten aanzien van goederen die voorzien zijn van het
GND garantiekenmerk tevens van toepassing de bepalingen van het garantiereglement van de
Stichting GND met de daarbij behorende voorwaarden. In geval van strijdigheid van bepalingen uit
het Reglement of bedoelde GND voorwaarden enerzijds en de onderhavige Algemene Verkoopen montagevoorwaarden anderzijds prevaleren de laatstbedoelde voorwaarden.
Artikel 2- Overeenkomst
2.1. Een overeenkomst, waaronder mede begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, wordt
geacht pas tot stand te zijn gekomen nadat zij schriftelijk door Kegro is bevestigd. Dit geldt in het
bijzonder voor afspraken of orders waarover door vertegenwoordigers of tussenpersonen namens
Kegro met Koper een prijsakkoord is bereikt; deze binden Kegro eerst nadat de schriftelijke
opdrachtbevestiging als bedoeld in de eerste zin van dit lid is verstuurd aan Koper.
2.2. Een door Kegro aan Koper verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht het akkoord te
hebben van Koper indien daartegen niet binnen 3 werkdagen nadien schriftelijk is geprotesteerd.
2.3. Overeenkomsten worden steeds onder de ontbindende voorwaarde aangegaan dat uit door
Kegro ingewonnen of verkregen informatie(s) naar het oordeel van Kegro voldoende
kredietwaardigheid van Koper blijkt.
2.4 Kegro heeft het recht om te allen tijde nadere zekerheid te verlangen voor de nakoming van de
verplichtingen die voor Koper uit de overeenkomst voortvloeien. In geval Koper daartoe niet bereid
of in staat is, kan Kegro haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk ontbinden of weigeren de onderhandelingen over de totstandkoming van een
nog te sluiten overeenkomst voor te zetten.
2.5. Indien met twee of meer Kopers gezamenlijk een overeenkomst wordt gesloten, zijn deze
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomst.
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Artikel 3 – Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding
3.1. Intellectuele eigendomsrechten van Kegro op de door haar verrichte fysieke werken en
verstrekte aanbiedingen (waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan: tekeningen,
berekeningen, beschrijvingen, modellen en) blijven – behoudens uitdrukkelijk gemaakte
andersluidende schriftelijke afspraken – toebehoren aan Kegro.
3.2 Het is Koper zonder schriftelijke voorafgaande toestemming niet toegestaan om deze werken
of aanbiedingen op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, al dan niet in
gewijzigde vorm.
3.3 Koper staat ervoor in dat geen gegevens betreffende de door Kegro gebezigde fabricage- of
constructiemethoden worden gebruikt, gekopieerd of verveelvoudigd, aan derden getoond of
bekend gemaakt, behoudens in geval zulks voor de realisatie van het betreffende werk
noodzakelijk is of Kegro voorafgaand uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 4 – Prijs
4.1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
4.2 Indien na het uitbrengen van een aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst
lonen, sociale lasten, of materiaalprijzen worden verhoogd, kunnen de door Kegro aangeboden of
de met haar overeengekomen prijzen worden verhoogd overeenkomstig de “Risicoregeling
Woning- en Utiliteitsbouw 1991”, of een daarvoor in de plaats getreden regeling.
4.3 Als peildatum voor het niveau van loonkosten, materiaalprijzen en belastingen e.d. wordt
aangemerkt de datum van aanbieding.
4.4 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van
overheidswege, die na de dag waarop Kegro zijn aanbieding heeft gedaan in werking treden,
komen voor rekening van Koper, tenzij moet worden aangenomen dat Kegro die gevolgen al
voordien had kunnen voorzien.
4.5 Wijzigingen van, of aanvullingen op, een reeds tot stand gekomen overeenkomst zullen een
wijziging van de overeengekomen prijs tot gevolg kunnen hebben, tenzij Kegro schriftelijk anders
heeft bericht. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Kegro op
verrekening van meerwerk onverlet.
4.6 Prijswijzigingen als bovenbedoeld zullen door Kegro bij Koper in rekening worden gebracht bij
de eerstvolgende betalingstermijn of zoveel later als Kegro noodzakelijk acht, doch uiterlijk drie
maanden na de laatste factuur betreffende de overeenkomst waarop het werk of de aanbieding
betrekking heeft.
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Artikel 5 – Levertijd, termijnen voor uitvoering en overmacht
5.1. Leveringstermijnen of termijnen voor de uitvoering van het werk zijn geen fatale termijnen.
Bedoelde termijnen brengen voor Kegro een inspanningsverplichting mee om de gekochte
goederen te leveren en/of te monteren binnen de aangegeven termijn of voor of op de aangegeven
data. Niettegenstaande specifieke vermelding van kalenderdata of termijnen in planningen of
tijdschema’s zal een termijn nooit eerder aanvangen dan:
a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b) de dag waarop de definitieve (werk)tekeningen of stukken, benodigd voor de levering of
uitvoering van het Werk, zijn goedgekeurd door Koper.
c) de dag van ontvangst door Kegro van hetgeen volgens de overeenkomst voor het
aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5.2 Ingeval na een afgegeven planning of tijdschema een termijn voor levering niet aanvangt om
redenen als in het vorige lid aangegeven onder a t/m c, wordt de termijn verlengd of opgeschoven
met een duur gelijk aan het moment tussen de afgifte van de planning of het tijdschema en
moment waarop voldaan is aan de voorwaarden voor aanvang van de termijn in de zin van het
vorige lid onder a t/m c.
5.3. Kegro is niet aansprakelijkheid voor schade of boetes wegens overschrijding van de data uit
de planning of tijdschema’s, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk door
haar is aanvaard en/ of in geval Kegro de hiervoor bedoelde inspanningsverplichting grovelijk heeft
veronachtzaamd, een en ander aan te tonen door Koper.
5.4 Koper is aansprakelijk voor vertragingen die optreden in leveringen van door hem
voorgeschreven bouwstoffen of materialen, dan wel van bouwstoffen of materialen die bij een door
hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, tenzij de vertraging Kegro is toe te
rekenen.
5.5. Kegro is steeds gerechtigd doch nimmer verplicht, deelleveringen uit te voeren, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval Kegro deelleveringen uitvoert, is op
elke levering afzonderlijk de bepalingen omtrent aanvang van betaling- en garantieverplichtingen
van toepassing.

Artikel 6 – Overmacht
6.1 In geval van overmacht of gewijzigde omstandigheden heeft Kegro het recht de nakoming van
haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zulks uitsluitend ter beoordeling van Kegro.
6.2 Onder overmacht of wijziging van omstandigheden wordt verstaan elke oorzaak of
omstandigheid welke in redelijkheid niet voor rekening van Kegro behoort te komen. Van
overmacht of gewijzigde omstandigheden in de zin van deze bepaling kan ook sprake zijn indien
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de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van toeleveranciers en eventueel door
Kegro ingeschakelde derden.
6.3. Bij gebleken (al dan niet tijdelijke) onuitvoerbaarheid van de overeenkomst of delen daarvan
als gevolg van overmacht, onvoorziene of daarmede gelijk te stellen omstandigheden heeft Kegro
het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. zonder tot
enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar
evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel buitengerechtelijk de
overeenkomst aan te passen op de voor Koper minst bezwarende wijze, zodat nakoming alsnog
mogelijk wordt.

Artikel 7- Montage van goederen en uitvoering werkzaamheden
7.1 De montage van goederen geschiedt slechts door of namens Kegro als dat uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen. In dat geval is Koper gehouden er voor te zorgen dat Kegro tijdig
kan beschikken over:
a. alle voor de uitvoering van de montage werk benodigde bescheiden;
b. exacte locatiegegevens van de gebouwen of terreinen, alwaar de montage moet worden
uitgevoerd.
7.2. Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven
constructie en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
7.3. Koper is aansprakelijk in geval van functionele ongeschiktheid van de door hem
voorgeschreven bouwstoffen, dan wel van bouwstoffen die bij een door hem voorgeschreven
leverancier moeten worden betrokken.
7.4 De leiding van de door of namens Kegro uit te voeren montage berust bij Kegro of bij door haar
aangewezen derden. De uitvoering van de montage geschiedt op de wijze als door Kegro wordt
bepaald, onder meer ook t.a.v. de volgorde en routing van de werkzaamheden;
7.5 Koper verplicht zich tot een zodanige voorbereiding dat naar het oordeel van Kegro de
uitvoering zonder vertraging kan geschieden en kan worden voortgezet en voltooid.
7.6 Koper draagt het risico van verlies en/of beschadiging van door Kegro voor de uitvoering van
het werk benodigde goederen, materialen, materieel en/of (andere) hulpmiddelen, vanaf het
moment dat deze aldaar buiten de normale werktijden en/of niet onder direct toezicht van Kegro
verblijven. Koper is verplicht om voor het gehele werk een genoegzame verzekering te sluiten.
7.7 Koper is verplicht het werk direct na afronding van de montage te inspecteren op correcte en
deugdelijke uitvoering en eventuele beschadigingen. Klachten van koper in dit opzicht dienen bij de
inspectie mondeling te worden aangekaart en aansluitend, doch uiterlijk binnen een termijn van
één week nadien, schriftelijk te worden ingediend bij Kegro.
Kegro is na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan koper bevoegd de afronding van de
montage van een gedeelte van het werk te melden, in welk geval de verplichting tot inspectie van
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koper van het gereed gemelde deel en de verplichting als weergegeven in de vorige zin direct
nadien ontstaan.
7.8 Koper is aansprakelijk voor alle schaden en kosten, die Kegro lijdt ingeval hij niet, niet tijdig of
niet afdoende voldoet aan één of meer van de in dit artikel omschreven verplichtingen.

Artikel 8 – Eigendom en risico
8.1. De zaken zijn voor risico van de Koper vanaf het moment van levering of vanaf het moment
dat de zaken ter aflevering zijn aangeboden en zonder goede redenen door Koper niet zijn
afgenomen. In het laatste geval kan Kegro aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor
kosten van opslag.
8.2. Indien het verrichten van montagewerkzaamheden onderdeel is van de opdracht van Kegro,
zijn zaken voor risico van Koper overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, waarbij als
moment van levering heeft te gelden het moment waarop Kegro de zaken aflevert op de plaats
waar de montagewerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.
8.3. Kegro behoudt zich het eigendomsrecht voor op de door haar geleverde zaken tot het moment
waarop Koper integraal aan diens betalingsverplichting voortvloeiende uit de met hem gesloten
overeenkomst heeft voldaan.
8.4 Koper dient voor de duur van het eigendomsvoorbehoud de zaken voor Kegro te houden en
deze zichtbaar als eigendom van Kegro op te slaan, dan wel te bewaren. Koper zal gedurende het
eigendomsvoorbehoud de zaken niet in eigendom overdragen aan derden of bezwaren met
rechten van derden.
8.5 Indien Koper op de uiterste dag van betaling niet aan zijn betalingsverplichting jegens Kegro
heeft voldaan of Koper ten aanzien van zijn betalingsverplichting in verzuim verkeert, is Kegro
gerechtigd alle zaken waarop zijn eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen.

Koper machtigt Kegro op voorhand om alle betreffende zaken op kopers kosten te doen
retourneren en geeft Kegro op voorhand toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen,
fabriekshallen of de bouwplaats zijn of worden geleverd, te betreden voor de uitoefening van haar
rechten als in dit artikel omschreven.

Artikel 9- Bezorging en transport
9.1. Kegro is alleen verplicht tot transport en bezorging van de gekochte goederen als dat
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Onder "transport en bezorging " wordt verstaan het
vervoeren tot de afleverplaats, of zo dicht mogelijk bij de afleverplaats als de toegangswegen
redelijkerwijs toelaten. De Koper dient zelf zorg te dragen voor het lossen van de goederen.
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9.2. Indien is overeengekomen dat de goederen worden bezorgd, geschiedt dit - tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen - voor rekening en risico van de Koper op een door Kegro te
bepalen wijze en met vervoermiddelen ter hare keuze.

Artikel 10 - Emballage
10.1. Door Kegro zal eventuele verpakking van de goederen op de beste en de meest
kostenefficiënte wijze worden verzorgd.
10.2. Eénmalig bruikbare emballage zal door Kegro niet worden teruggenomen. Kegro heeft het
recht meermalen bruikbare emballage terug te nemen.
10.3 Stalen emballage, zoals transportbokken, zijn en blijven te allen tijde eigendom van Kegro. Bij
schade aan of vermissing van deze emballage is de Koper jegens Kegro aansprakelijk voor het
vergoeden van de kosten.
10.4.Schade aan goederen, veroorzaakt door vernieling/beschadiging van de verpakking, is voor
risico van de Koper, tenzij koper bewijst dat de schade als voor de aflevering was opgetreden.

Artikel 11 – Reclames, garanties, aansprakelijkheid
11.1. Op straffe van verval van rechten is Koper gehouden aanspraken verband houdende met:
- afwijkingen in de geleverde aantallen ter gelegenheid van de aflevering bij Kegro te melden en
direct aansluitend schriftelijk te bevestigen.
- gebrekkige kwaliteit van geleverde goederen of de wijze waarop deze gemonteerd zijn uiterlijk
binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij Kegro te melden.
11.2. Bij vervoer door derden zal Koper alvorens de zaken in ontvangst te nemen deze controleren
op aantal en kwaliteit en in geval van beschadiging door de expediteur een proces-verbaal van de
schade laten opmaken, zulks op straffe van verval van eventuele rechten in dit opzicht.
11.3. Geringe afwijkingen met toleranties die geen wezenlijk wijziging in de technische of
esthetische uitvoering van de goederen of de montage daarvan inhouden, zijn toegestaan en
kunnen niet leiden tot tekortschieten of verzuim van Kegro.

11.4. In geval van aansprakelijkheid van Kegro, uit welken hoofde dan ook, is Kegro nimmer
gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag voor de
betreffende levering of verrichte montage. Kegro is tot niet meer gehouden dan tot het kosteloos
herstel van een door haar geleverde gebrekkige zaak of een onjuist uitgevoerde montage.
11.5. Koper vrijwaart Kegro van alle aanspraken van derden ter zake van door Kegro geleverde of
gemonteerde zaken, ongeacht welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is ontstaan.
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11.6. Nadat de werkzaamheden aan Koper of zijn vertegenwoordiger zijn opgeleverd kan Kegro
niet langer aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen m.b.t. door haar verrichte werk of
geleverde goederen. Dit is slechts anders voor zover er sprake is van een tekortkoming die aan
Kegro is toe te rekenen en die van zodanige aard is dat die redelijkerwijs bij de oplevering niet door
de Koper onderkend had kunnen worden.
11.7 Een eventuele vordering als bedoeld in het vorige lid vervalt indien Koper niet binnen een
redelijke termijn na de ontdekking van de tekortkoming daarvan melding heeft gedaan aan Kegro,
doch in elk geval binnen twee jaren na oplevering van het de werkzaamheden.

Artikel 12 – Facturering en betaling
12.1. De uiterste dag voor betaling van de door Kegro te versturen facturen is de dertigste dag
volgende op die waarop Koper de factuur heeft ontvangen, tenzij partijen een ander moment van
betaling zijn overeengekomen. In dat geval heeft dat andere moment te gelden als de uiterste dag
van betaling. De uiterste dag voor betaling is een fatale termijn.
Indien niet binnen de hiervoor bedoelde termijn plaatsvindt, is Koper van rechtswege in verzuim en
is hij Kegro een rente verschuldigd van 1 % per maand verschuldigd over het onbetaald gebleven
bedrag.
12.2 Koper wordt geacht de factuur te hebben ontvangen op de dag volgende op de datum als
vermeld op de factuur, tenzij Koper anders bewijst.
12.3 Indien Koper een deel van de ontvangen factuur betwist of zijn betwisting betrekking heeft op
slechts een deel van de in rekening gebrachte goederen of werkzaamheden, laat dat zijn
verplichting tot betaling van het onbetwiste deel van de factuur onverlet, ook indien Kegro de
juistheid van de klacht van Koper zou erkennen
12.4 Indien Kegro de vordering uit handen geeft en betaling moet worden bewerkstelligd door
derden komen alle incassokosten voor rekening van Koper.
12.4 Het is Koper onder niet voorwaarde toegestaan om zijn betalingsverplichting op te schorten,
dan wel zich te beroepen op verrekening.
12.5 Indien levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden op verzoek van Koper worden
uitgesteld, laat zulks de verplichting tot betaling binnen de hiervoor bedoelde termijn onverlet.
Kegro is in dat geval gerechtigd haar facturen op te maken en te verzenden op het moment
waarop zij zou hebben gefactureerd zonder het verzoek tot uitstel.
12.6 Facturering door Kegro kan door Koper niet afhankelijk gesteld worden van handelingen die
door Koper zelf of haar vertegenwoordiger verricht dienen te worden, zoals bijv. het aftekenen van
werkbonnen. Wanneer Koper zich daarop desondanks beroept, al dan niet met een verwijzing naar
haar eigen voorwaarden of de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst, zal na verloop van vijf
werkdagen de volgens Koper benodigde handeling geacht te zijn verricht en een eventueel recht
van Koper om de facturatie door Kegro te blokkeren zijn vervallen.
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12.7. Wanneer Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt
of besluit tot liquidatie, heeft Kegro het recht om per direct geheel of gedeeltelijk de overeenkomst
te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd haar recht
op schadevergoeding.
12.8. Kegro heeft het recht om bij niet tijdige betaling door Koper haar verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst waarop de facturen betrekking hebben, alsmede uit andere
overeenkomsten tussen Kegro en Koper op te schorten.

Artikel 13 – Wijziging en meerwerk
13.1 Indien Kegro op verzoek of met instemming van Koper goederen heeft geleverd of
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de
overeenkomst vallen, zullen deze leveringen, werkzaamheden of prestaties door de Koper worden
vergoed volgens de gebruikelijke prijzen en tarieven.
Van meerwerk is eveneens sprake indien de omvang van een reeds overeengekomen opdracht
wordt uitgebreid of gewijzigd. Kegro is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en
kan te allen tijde verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt
gesloten.
13.2 Koper aanvaardt dat werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 13.1 van invloed
kunnen zijn op eerder gemaakte afspraken omtrent de levertijden van goederen en/ of voltooiing
van de werkzaamheden.

Artikel 14 – Toepassing recht en geschillen
14.1. Op de overeenkomst tussen Kegro en Koper is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Geschillen die daaruit ontstaan zullen door de door de bevoegde civiele rechter worden
beslecht.
14.3 Het in het vorige lid bepaalde lijdt uitzondering wanneer Kegro voorafgaand aan civiele
procedure schriftelijk aan Koper kenbaar heeft gemaakt dat een geschil tussen partijen beslecht
dient te worden door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Na aanvang van een civiele procedure
is een beroep op de arbitrageclausule door Kegro niet meer mogelijk, tenzij zij bewijst dat zij
voordien haar wens tot arbitrage schriftelijk aan Koper had kenbaar gemaakt.

Groesbeek, november 2020
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