
ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN - 
ONDERDELEN

1.  DEFINITIES
1.1.  In deze Algemene voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter 

geschreven begrippen de volgende betekenissen:
 (a)  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de 

Verkoper.
 (b)  Contract: een overeenkomst en/of bestelling aan de hand waarvan 

de Verkoper Onderdelen verkoopt aan de Koper.
 (c)  Geschil: een geschil dat ontstaat in verband met deze Algemene 

Voorwaarden of een Contract, of nadere contracten die het gevolg 
daarvan zijn, inclusief geschillen in verband met het bestaan, de 
geldigheid en/of beëindiging daarvan.

 (d)  Koper: de partij die Onderdelen, die worden verkocht door de 
Verkoper, aanvraagt, bestelt, koopt en/of ontvangt.

 (e)  Onderdelen: alle (reserve) onderdelen en andere producten die 
Verkoper aanbiedt, al dan niet via de Webshop.

 (f) Partij: de Koper of de Verkoper, afhankelijk van de situatie.
 (g) Partijen: de Koper en de Verkoper gezamenlijk.
 (h) Verkoper: Riwal Hoogwerkers BV.
 (i) Webshop: www.myriwalparts.com

2. TOEPASBAARHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Contracten 

en alle aanbiedingen, verzoeken, prijsopgaven, offertes, instructies, 
bestellingen, bestelbevestigingen en andere transacties tussen Partijen 
met betrekking tot de verkoop en levering van Onderdelen aan de Koper.

2.2.  Het Contract en de Algemene Voorwaarden vormen de volledige en enige 
overeenkomst en afspraak tussen Partijen met betrekking tot de daarin 
genoemde onderwerpen. Elke verwijzing naar de toepasbaarheid van de 
algemene voorwaarden van de Koper wordt expliciet afgewezen door de 
Verkoper.

2.3.  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk 
door Partijen worden overeengekomen.

2.4.  In het geval dat de voorwaarden van het Contract afwijken van de 
Algemene Voorwaarden, hebben de voorwaarden van het Contract 
voorrang.

2.5.  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of 
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. 
De Verkoper zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door 
nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van 
de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1.  Alle aanbiedingen en offertes van de Verkoper zijn vrijblijvend en kunnen 

te allen tijde worden herroepen. Alle prijzen in aanbiedingen en offertes 
van de Verkoper zijn weergegeven in euro’s en exclusief verzend-, 
verzekering-, transport- en portokosten, tenzij anders aangegeven. 

3.2.	 	Catalogi,	notities,	prospectussen,	beschrijvingen,	afmetingen,	grafieken,	
afbeeldingen, etc. zijn niet bindend in verband met eventuele wijzigingen 
en verbeteringen. Het aanbod van Onderdelen, al dan niet  via de 
Webshop, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper spant zich 
in ervoor te zorgen dat de gegevens volledig en juist zijn. Kennelijke  
fouten en/of verschrijvingen in afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, 
maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke Verkoper 
vermeldt binden de Verkoper niet.

3.3.  Het Contract komt tot stand nadat een bestelling van de Koper (al dan niet 
via de Webshop) door de Verkoper is bevestigd middels een (al dan niet 
automatisch gegeneerd) bericht. 

3.4.  Indien na totstandkoming van het Contract Verkoper geconfronteerd 
wordt met meerkosten wegens verhoging van prijzen van Onderdelen, 
loonkosten,	invoer-	en/of	uitvoerrechten	en/of	heffingen	van	welke	aard	
dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is de Verkoper 
gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan de Koper middels het 
doen van een nieuwe aanbieding. De Koper heeft de mogelijkheid om 
binnen de termijn gesteld in deze nieuwe aanbieding, deze te aanvaarden 
dan wel af te wijzen.

3.5.  Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder opgave van 
reden een geplaatste bestelling te wijzigen, weigeren c.q. ongedaan te 
maken. Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen 
van de betreffende wijziging, weigering c.q. het ongedaan maken. Indien 
Verkoper besluit om een geplaatste bestelling te wijzigen, weigeren c.q. 
ongedaan te maken, is Verkoper op geen enkele wijze gehouden om 
enige schadevergoeding aan Koper te voldoen.

4. BETALING
4.1.  Alle betalingen gedaan door de Koper aan de Verkoper onder een 

Contract worden voldaan in euro’s, strikt netto en voorafgaand aan 
levering, tenzij anders overeengekomen.

4.2.  Bij weigering van een rembourszending is de Koper verplicht alle hieruit 
voortvloeiende kosten te vergoeden aan de Verkoper.

5. RENTE EN INCASSO
5.1.  Indien de Koper enig bedrag niet conform artikel 4 betaalt, is de Verkoper 

gerechtigd de Koper in gebreke te stellen en indien geen betaling van de 
Koper is ontvangen binnen de termijn van 7 (zeven) dagen na de datum 
van voornoemde ingebrekestelling, zijn alle vorderingen tot betaling van 
het betreffende openstaande bedrag onmiddellijk en volledig door de 
Verkoper opeisbaar. Bovendien is de Koper verplicht aan de Verkoper 
een rente van 1,5% (anderhalf procent) per maand te betalen over het 
openstaande bedrag tot de datum van volledige betaling, onverminderd 
alle andere rechten die de Verkoper uit hoofde van het Contract, deze 
Algemene voorwaarden of het toepasselijke recht kan hebben.

5.2.  Alle (buitengerechtelijke of andere) kosten die de Verkoper maakt in 
verband met de invordering van enig bedrag (met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot juridische kosten, schadevergoedingen en/of boetes) zijn voor 
rekening van de Koper.

6. EIGENDOM EN RISICO
6.1.  De door de Verkoper aan de Koper verkochte Onderdelen zijn voor risico 

van de Koper vanaf het moment van levering.
6.2.  De eigendom van de door de Verkoper aan de Koper verkochte 

en geleverde Onderdelen blijft bij de Verkoper totdat alle 
betalingsverplichtingen van de Koper jegens de Verkoper volledig zijn 
voldaan.

6.3.  Zolang de Verkoper eigenaar is van de door de Verkoper aan de Koper 
verkochte Onderdelen, zal de Koper de Onderdelen niet verkopen, 
verhuren, verpanden, achterhouden, enig retentierecht uitoefenen of 
op enige andere wijze vervreemden, of de eigendom van de Verkoper 
op dergelijke Onderdelen bezwaren. De Koper is gedurende het 
eigendomsvoorbehoud van de Verkoper gerechtigd te Onderdelen 
conform zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken.

6.4.  Indien derden beslag leggen op Onderdelen waarop een 
eigendomsvoorbehoud rust of enig recht op de Onderdelen willen vestigen 
of doen gelden terwijl de Verkoper eigenaar is van de Onderdelen, dient 
de Koper (i) de Verkoper daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte 
te stellen, (ii) de Verkoper een kopie te verstrekken van de beschikbare 
documenten met betrekking tot dat beslag en (iii) die derde schriftelijk 
op de hoogte te stellen van het feit dat de Verkoper eigenaar is van de 
Onderdelen.

7. LEVERING EN LEVERTIJDEN
7.1  Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding 

van levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak 
geven op schadevergoeding. Koper is in geval van niet tijdige levering 
niet gerechtigd tot annulering van het Contract, noch tot weigering of 
terugzending van de Onderdelen.

7.2  Annulering vóór verzending behoeft uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de Verkoper. De daaraan verbonden kosten zijn voor 
rekening van de Koper.

7.3  Alle goederen worden vervoerd voor rekening en risico van Koper, tenzij 
anders is overeengekomen. Voor verzending wordt de meest geschikte 
en voordelig wijze gekozen. Transportschade aan verpakkingen dienen 
door de Koper op de vrachtbrief te worden vermeld en tevens schriftelijk 
te worden gemeld aan de Verkoper. Schade aan de Onderdelen, onjuiste 
leveringen en/of ontoereikende aantallen dienen door de Koper binnen 24 
uur, dan wel de eerstvolgende werkdag, na levering schriftelijk te worden 
gemeld aan de Verkoper.

7.4  Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken 
van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de 
Onderdelen worden opgeslagen voor risico van de Koper. De Koper zal in 
dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, 
verschuldigd zijn.

7.5  Het is de Verkoper toegestaan een order voor Onderdelen in gedeelten te 
leveren. Indien een order voor Onderdelen in gedeelten wordt geleverd, is 
Verkoper bevoegd elk gedeelte van de order afzonderlijk te factureren. 
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8. GARANTIE EN KLACHTEN
8.1.  Voor Onderdelen welke door de Verkoper worden geleverd, verleent de 

Verkoper geen andere garantie dan de garantie die door de fabrikant van 
die Onderdelen aan Verkoper wordt gegeven. Nieuwe Onderdelen worden 
geleverd met een garantietermijn van 6 (zes) maanden na levering, dan 
wel de garantietermijn van de betreffende fabrikant, indien deze langer 
is. Alle overige voorwaarden van de garantie zijn conform de geldende 
voorwaarden van de fabrikant. Deze zijn per fabrikant te raadplegen via 
de website van de Verkoper middels deze  hyperlink naar de garantie 
voorwaarden . 

8.2.  Alle gebruikte, of tweedehands, Onderdelen die aan de Koper worden 
verkocht, worden verkocht in de huidige staat (‘as is’), zonder enige vorm 
van garantie.

8.3.	 	De	Onderdelen	dienen	door	de	Koper	direct	na	aflevering	te	worden	
gecontroleerd op zichtbare gebreken die (indien aanwezig) direct 
na	aflevering	schriftelijk	aan	de	Verkoper	dienen	te	worden	gemeld.	
Verborgen gebreken dient de Koper schriftelijk aan de Verkoper te melden 
binnen 24 (vierentwintig) uur na ontdekking, en in ieder geval binnen 24 
(vierentwintig) uur na het tijdstip waarop de Koper deze redelijkerwijs had 
moeten ontdekken. 

8.4.  Klachten met betrekking tot de Onderdelen worden ingediend onder 
vermelding van ordernummer, pakbonnummer, artikelnummer en onder 
opgave van redenen. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde 
termijnen vervalt elke aanspraak van de Koper in verband met eventuele 
gebreken. In geval van schade of garantie, kan een foto worden 
opgevraagd door de Verkoper. De betreffende Onderdelen dienen voor 
inspectie voor de Verkoper beschikbaar te zijn. Voor het retourneren van 
Onderdelen dient de Koper een ingevuld retourformulier in te sturen, welk 
formulier op verzoek beschikbaar wordt gesteld door de Verkoper.

8.5.  Klachten geven de Koper niet het recht een betaling op te schorten of te 
weigeren. Door Verkoper juist bevonden klachten leiden tot vervanging 
of vergoeding van de betreffende Onderdelen, zulks naar inzicht van 
Verkoper en met uitdrukkelijke uitsluiting van vergoeding van arbeidsloon 
of dergelijke.

8.6.  Indien Onderdelen worden vervangen in geval van een defect dat wordt 
gedekt door de garantie (i) wordt de oorspronkelijke garantieperiode bij 
een dergelijke vervanging niet verlengd en (ii) dient de Koper vervangen 
Onderdelen aan de Verkoper te retourneren om de Verkoper in staat 
te stellen een beroep te doen op de garantie van de fabrikant van de 
betreffende Onderdelen. In geval van een garantieclaim door de Koper 
zal de Koper (a) de Verkoper redelijkerwijs bijstaan en (b) alle benodigde 
informatie en documenten aan de Verkoper verstrekken, om de Verkoper 
in staat te stellen een claim in te dienen onder de garantie van de fabrikant 
van de betreffende Onderdelen.

8.7.  Indien de Koper (i) nalaat de Verkoper in kennis te stellen van gebreken 
overeenkomstig dit artikel 8, (ii)  Onderdelen geheel of gedeeltelijk 
heeft gedemonteerd, (iii) geheel of gedeeltelijk (technische of andere) 
aanpassingen of wijzigingen aan de Onderdelen heeft aangebracht, of (iv) 
op eigen initiatief reparaties heeft uitgevoerd of andere werkzaamheden 
heeft verricht aan de Onderdelen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Verkoper, vervalt elke aanspraak op garantie van de 
Koper.

8.8.  Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde Onderdelen 
geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als opgenomen in artikel 9 
(aansprakelijkheid) van de Algemene Voorwaarden.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1.  De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot de naleving van de 

in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen garantie. De 
Verkoper is op geen manier aansprakelijk jegens de Koper of derden 
voor incidentele, indirecte of gevolgschade of schade als gevolg van 
productaansprakelijkheid.

9.2.  Indien de Verkoper aansprakelijk is voor schade aan de Koper, is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de garantie van de 
fabrikant met betrekking tot de betreffende Onderdelen aan de Verkoper 
wordt uitbetaald.

10. BEËINDIGING
10.1.  Een Contract kan door de Verkoper worden opgezegd als gevolg 

van wanprestatie door de Koper, op voorwaarde dat de Koper van de 
vermeende wanprestatie naar behoren op de hoogte is gesteld en deze 
wanprestatie niet binnen 14 (veertien) dagen na de kennisgeving is 
hersteld.

10.2.  Bij beëindiging van een Contract zullen alle rechten en verplichtingen van 
de Partijen op grond van dit Contract eindigen, met uitzondering van (i) de 
verplichting van de Koper om alle verschuldigde bedragen of bedragen 
die verschuldigd worden vanaf of na de datum van beëindiging te betalen, 
inclusief de (in redelijkheid bepaalbare ) directe schade die Verkoper lijdt 
vanwege de beëindiging van het Contract (ii) elke andere verplichting die 
in deze Algemene voorwaarden of in een Contract is vastgelegd en die na 
de datum van beëindiging van kracht moet blijven en (iii) de bepalingen 
van artikel 7 (Levering) en artikel 12 (Toepasselijk recht en jurisdictie) van 
deze Algemene voorwaarden.

11. OVERMACHT
11.1  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast 

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle 
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de 
Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Verkoper niet in 
staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van 
Verkoper daaronder begrepen.

11.2  Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van de 
Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming 
van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 2 
maanden zijn beide partijen bevoegd het Contract te ontbinden, zonder 
dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.3  Indien de Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk 
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het 
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk Contract. 

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
12.1  Deze Algemene Voorwaarden en elk Contract worden uitsluitend 

beheerst door en geïnterpreteerd in  overeenstemming met het 
Nederlands recht, met uitsluiting van het Verdrag  inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

12.2	 	Alle	geschillen	zullen	uitsluitend	worden	voorgelegd	aan	en	definitief	
worden beslecht door de bevoegde rechter in Dordrecht. Dit artikel 12.2 is 
uitsluitend ten behoeve van de Verkoper, zodat de Verkoper nimmer wordt 
verhinderd om een procedure met betrekking tot een geschil aanhangig te 
maken bij een andere bevoegde rechter.
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