
ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN –  
YOUNG USED

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

geschreven begrippen de volgende betekenissen: 
 a.  Koper: de partij die Materiaal dat wordt verkocht door de Verkoper 

aanvraagt, bestelt, koopt en/of ontvangt. 
 b.  Contract: een overeenkomst en/of bestelling aan de hand waarvan 

de Verkoper Materiaal 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.  Materiaal: alle hoogwerkers, stroomgeneratoren, liften op trucks, 
containers, reserveonderdelen en andere producten van de 
Verkoper. 

 e.  Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de 
Verkoper. 

 f. Partijen: de Koper en de Verkoper gezamenlijk. 
 g. Partij: de Koper of de Verkoper, afhankelijk van de situatie. 
 h.  Aankoopprijs: de prijs voor het Materiaal die is vastgesteld in het 

Contract. 
 i. Verkoper: Riwal Hoogwerkers BV. 

2.  TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 
2.1.  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Contracten 

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

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

te allen tijde worden herroepen. Alle prijzen in offertes en aanbiedingen 
van de Verkoper zijn weergegeven in euro’s. 

4. BETALING
4.1.	 	De	Aankoopprijs	is	exclusief	btw,	transportkosten,	invoerrechten,	heffingen	

en andere toeslagen die, indien van toepassing, verschuldigd zijn door de 
Koper naast de Aankoopprijs. 

4.2.  De Aankoopprijs en de bijkomende kosten zoals uiteengezet in artikel 4.1 
van deze Algemene voorwaarden worden door de Koper aan de Verkoper 
betaald. Alle betalingen gedaan door de Koper aan de Verkoper onder 
een Contract worden voldaan in euro’s. 

4.3.  De Aankoopprijs dient volledig te zijn voldaan voor het moment van 
levering, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Koper 
is niet gerechtigd om een betaling in te houden of af te trekken of te 
verrekenen met aan de Verkoper verschuldigde bedragen. 

5. RENTE EN INCASSO
5.1.  Indien de Koper enig bedrag niet conform artikel 4.3 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.  Het door de Verkoper aan de Koper verkochte Materiaal is voor risico van 

de Koper vanaf het moment van levering.

6.2  De eigendom van het door de Verkoper aan de Koper verkochte en 
geleverde Materiaal blijft bij de Verkoper totdat alle betalingsverplichtingen 
van de Koper jegens de Verkoper volledig zijn voldaan. 

6.3  Zolang de Verkoper eigenaar is van het door de Verkoper aan de Koper 
verkochte Materiaal, zal de Koper het Materiaal niet verkopen, verhuren, 
hypothekeren, verpanden, achterhouden, enig retentierecht uitoefenen of 
op enige andere wijze vervreemden, of de eigendom van de Verkoper op 
dergelijk Materiaal bezwaren.  

6.4.  Indien derden beslag leggen op Materiaal waarop een 
eigendomsvoorbehoud rust of enig recht op het  Materiaal willen vestigen 
of doen gelden terwijl de Verkoper eigenaar is van het Materiaal, 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 het  
Materiaal.

 
7. LEVERING
7.1.  Zolang de Aankoopprijs niet door de Verkoper is ontvangen, is de 

Verkoper niet verplicht het Materiaal aan de Koper te leveren. 
7.2.  Eventuele door de Verkoper opgegeven datums voor de levering van het 

Materiaal zijn indicatief en niet-bindend. 
7.3  De levering van het Materiaal geschiedt volgens Incoterms 2010 EXW de 

vestiging van de Verkoper, tenzij anders overeengekomen in het Contract. 
7.4  Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Koper geen recht op 

schadevergoeding of op beëindiging of ontbinding van het Contract. 
7.5.	 	Indien	de	Koper	weigert	het	Materiaal	bij	aflevering	door	de	Verkoper	

in ontvangst te nemen, worden alle daaruit voortvloeiende kosten en 
uitgaven, zoals transportkosten, invoerrechten en verwerkings- en 
opslagkosten, door de Koper aan de Verkoper vergoed en betaald. 

7.6.  Indien de Koper een aanbetaling aan de Verkoper heeft gedaan voor 
het	Materiaal	en	de	Koper	weigert	het	Materiaal	bij	aflevering	door	
de Verkoper in ontvangst te nemen, is de Verkoper niet verplicht de 
aanbetaling aan de Koper terug te betalen en kan de Koper geen 
terugbetaling van deze aanbetaling van de Verkoper eisen. 

7.7.  Indien de Koper weigert het Materiaal binnen een termijn van 30 (dertig) 
dagen na de overeengekomen levering door de Verkoper in ontvangst te 
nemen, zal het Contract zonder nadere kennisgeving worden beëindigd. 
De Verkoper is dan niet meer verplicht het Materiaal aan de Koper te 
leveren en is vrij om het  Materiaal te verkopen en over te dragen aan een 
derde.

8. GARANTIE EN INSPECTIE
8.1.  Nieuw Materiaal en reserveonderdelen voor dergelijk nieuw Materiaal 

wordt geleverd met een garantie van 12 (twaalf) maanden op bouw- en 
fabricagefouten, exclusief arbeidskosten, reiskosten en invoerrechten 
(indien van toepassing), tenzij anders overeengekomen in het Contract. 
De voorgaande garantie dekt geen gebreken die niet onder de garantie 
van de fabrikant van het betreffende Materiaal vallen, of die het gevolg zijn 
van een onjuiste bediening, installatie, opslag, onderhoud of transport of 
enige andere gebeurtenis die aan de Koper moet worden toegeschreven. 
Alle gebruikte, of tweedehands, Materiaal dat aan de Koper wordt 
verkocht, wordt verkocht in de huidige staat (‘as is’), zonder enige vorm 
van garantie. 

8.2.	 	Het	Materiaal	dient	door	de	Koper	bij	aflevering	te	worden	gecontroleerd	
op	zichtbare	gebreken	die	(indien	aanwezig)	direct	na	aflevering	
schriftelijk aan de Verkoper dienen te worden gemeld. Bovendien moet 
de Koper bij de levering het Materiaal testen. De Koper dient gebreken 
die niet zichtbaar zijn bij de levering 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. De 
koper heeft geen recht op enige vordering of schadevergoeding indien 
het gebrek het gevolg is van een onjuiste bediening, installatie, opslag of 
onderhoud, van transport of enige andere gebeurtenis die aan de Koper 
moet worden toegeschreven, of van de bediening van het Materiaal 
anders dan aangegeven in de instructie- en onderhoudshandleidingen 
van de fabrikant van het betreffende Materiaal.  

8.3.  Pas na schriftelijke toestemming van de Verkoper kan de Koper 
noodzakelijke reparaties door een derde voor rekening van de Verkoper 
laten uitvoeren. De Verkoper zal de derde aanwijzen die in overleg met de 
Koper de nodige reparaties kan uitvoeren. 
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8.4.  Indien onderdelen en/of Materiaal 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 of Materiaal aan de Verkoper te retourneren 
om de Verkoper in staat te stellen een beroep te doen op de garantie van 
de fabrikant van het betreffende Materiaal. 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 het betreffende Materiaal. 

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

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 enkel moment 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 het betreffende Materiaal 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 7.6 en 7.7 (onder Levering) van deze Algemene voorwaarden 
en van artikel 12 (Toepasselijk recht en jurisdictie) van deze Algemene 
voorwaarden. 

11. DIVERSEN
11.1.1.  Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden of van een Contract 

zijn alleen van kracht als ze schriftelijk worden overeengekomen en 
ondertekend door of namens elke Partij. 

11.1.2.  Elk van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden en/of een 
Contract is scheidbaar. Indien een dergelijke bepaling onwettig, ongeldig 
of niet afdwingbaar is of wordt (geheel of gedeeltelijk) in enig opzicht 
volgens de wet van enig rechtsgebied: 

 a.  zal die de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid in dat 
rechtsgebied van de andere bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden en/of een Contract (indien deze andere bepalingen 
niet onlosmakelijk verbonden zijn met de illegale, ongeldige 
of niet-afdwingbare bepaling), of van die of een bepaling van 
deze Algemene Voorwaarden en/of een Contract in een ander 
rechtsgebied, niet beïnvloeden of aantasten; en 

 b.  zullen de partijen zich in redelijkheid inspannen om te goeder trouw 
te onderhandelen met het oog op de vervanging ervan door een 
of meer bepalingen die niet onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar 
zijn en die zo weinig mogelijk afwijken van de vervangen bepaling, 
waarbij steeds rekening wordt gehouden met de inhoud en het doel 
van deze Algemene Voorwaarden en/of het Contract zoals dat van 
toepassing is.

11.1.3.  De Verkoper kan, met schriftelijke kennisgeving aan de Koper, zijn rechten 
of verplichtingen uit hoofde van een Contract toewijzen, overdragen of 
anderszins vervreemden aan een van zijn gelieerde ondernemingen, 
waarmee de Koper hierbij instemt. 

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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BIJLAGE A: GARANTIE EN AFTER-SALES-PROCEDURES 
VOOR YOUNG USED-GOEDEREN - 6 MAANDEN 

De RIWAL-garantie voor Young Used-goederen dekt de reparatie of vervanging 
van onderdelen die materiaal- of fabricagefouten vertonen, met inachtneming van 
de daarin vermelde voorwaarden en beperkingen en zoals hieronder uiteengezet.  

Deze voorwaarden en beperkingen zijn die welke gelden op het moment 
dat deze overeenkomst wordt opgesteld. Zij kunnen worden vervangen door 
wijzigingen die worden gepubliceerd door RIWAL en aan de koper meegedeeld. 

Voor een periode van 6 maanden vanaf de datum van verkoop van de Young 
Used-goederen, mits alle voorwaarden voor de toepassing van de garantie en 
het instellen van een garantieclaim zijn vervuld, zal de garantievergoeding als 
volgt worden uitgekeerd door RIWAL: 

Onderdelen - naar keuze van RIWAL, vervangingsonderde(e)l(en) leveren, 
kredietkosten van onderde(e)l(en) op basis van de huidige distributeursnettoprijs 
of redelijke kosten betalen om het defecte onderdeel (de defecte onderdelen) te 
repareren. 

Arbeid - arbeid die wordt verricht tijdens het uitvoeren van een reparatie of 
vervanging onder garantie, met arbeidsuren die worden gecompenseerd op 
basis van de op dat moment geldende garantietermijnen van RIWAL en met een 
krediet dat gebaseerd is op 70% van het geldende, onderling overeengekomen 
tarief. 

Reizen - reistijd voor het uitvoeren van een reparatie of vervanging onder 
garantie.  De maximale reistijdvergoeding bedraagt drie (3) uur per in aanmerking 
komende reis voor het uitvoeren van garantieservice tegen het tarief van € 25,- 
per uur.  

Bovendien garandeert RIWAL gedurende een periode van 6 maanden vanaf 
de datum van de eerste verkoop dat de structurele onderdelen vrij zijn van 
materiaal- en fabricagefouten. De vergoeding zal op de wijze als hierboven 
beschreven worden uitgekeerd. 

In	het	kader	van	deze	garantie	worden	structurele	onderdelen	gedefinieerd	als	en	
beperkt tot het volgende: 

• Gelaste onderdelen van de platformondersteuning 
• Gelaste onderdelen van de armsectie 
• Gelaste onderdelen van de draaikrans 
• Gelaste onderdelen van het frame 
• Gelaste onderdelen van de uitschuifbare as 
• Gelaste onderdelen van de steunarm 
• Gelaste onderdelen van de schaararm 
• Gelaste onderdelen van het dek van het schaarplatform 
• Lager van de draaikrans 

Garantie is niet van toepassing op en er worden geen garantieclaims 
geaccepteerd voor de reparatie of vervanging van onderdelen of het verlenen 
van service als gevolg van: 

•  Misbruik - verwaarlozing, gebrek aan onderhoud, onjuiste bediening buiten 
de nominale capaciteit, onjuist gebruik van de toepassing of bediening in 
strijd met de handleidingen of instructies. 

•  Wijzigingen - wijzigingen aan een RIWAL-product zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van RIWAL. 

• Schade - ongelukken, bedieningsfout of onjuiste bediening, transport of 
opslag. 
•  Milieuomstandigheden - chemicaliën, chemische werking, schurende 

materialen, vuil, zand of overmatige hitte of vocht. 
•  Gepland onderhoud - het niet uitvoeren of het uitvoeren van gepland en/
of	routinematig	onderhoud,	inclusief	zaken	als	filterelementen,	oliën,	
smeermiddelen, aanhaalmomenten en vastdraaien.  

•		Normale	slijtage	-	als	gevolg	van	normale	slijtage,	inclusief	filterelementen,	
remblokken, pennen, bussen, afdichtingen en vloeistoffen. 

•  Kleine aanpassingen - het niet uitvoeren of het uitvoeren van de laatste 
vereiste aanpassingen aan zaken als moeren en bouten, regelaars, 
kleppen en hydraulische lekken op slangen en vullingen. 

• Diagnostische tijd - tijd die nodig is om een garantieprobleem te 
diagnosticeren. 

Bovendien	dekt	RIWAL	niet	de	kosten	voor	het	ophalen	en	afleveren	onder	
garantie, de kosten voor leenapparatuur, de kosten voor een spoedbestelling, de 
vrachtkosten en zaken van derden zoals motoren, banden en accu’s.

BIJLAGE B: GARANTIE EN AFTER-SALES-PROCEDURES 
VOOR YOUNG USED-GOEDEREN - 3 MAANDEN 

De RIWAL-garantie voor Young Used-goederen dekt de reparatie of vervanging 
van onderdelen die materiaal- of fabricagefouten vertonen, met inachtneming van 
de daarin vermelde voorwaarden en beperkingen en zoals hieronder uiteengezet. 

Deze voorwaarden en beperkingen zijn die welke gelden op het moment 
dat deze overeenkomst wordt opgesteld. Zij kunnen worden vervangen door 
wijzigingen die worden gepubliceerd door RIWAL en aan de koper meegedeeld. 

Voor een periode van 3 maanden vanaf de datum van verkoop van de Young 
Used-goederen, mits alle voorwaarden voor de toepassing van de garantie en 
het instellen van een garantieclaim zijn vervuld, zal de garantievergoeding als 
volgt worden uitgekeerd door RIWAL: 

Onderdelen - naar keuze van RIWAL, vervangingsonderde(e)l(en) leveren, 
kredietkosten van onderde(e)l(en) op basis van de huidige distributeursnettoprijs 
of redelijke kosten betalen om het defecte onderdeel (de defecte onderdelen) te 
repareren. 

Arbeid - arbeid die wordt verricht tijdens het uitvoeren van een reparatie of 
vervanging onder garantie, met arbeidsuren die worden gecompenseerd op 
basis van de op dat moment geldende garantietermijnen van RIWAL en met een 
krediet dat gebaseerd is op 70% van het geldende, onderling overeengekomen 
tarief. 

Reizen - reistijd voor het uitvoeren van een reparatie of vervanging onder 
garantie.  De maximale reistijdvergoeding bedraagt drie (3) uur per in aanmerking 
komende reis voor het uitvoeren van garantieservice tegen het tarief van € 25,- 
per uur.  

Bovendien garandeert RIWAL gedurende een periode van 3 maanden vanaf 
de datum van de eerste verkoop dat de structurele onderdelen vrij zijn van 
materiaal- en fabricagefouten. De vergoeding zal op de wijze als hierboven 
beschreven worden uitgekeerd. 

In	het	kader	van	deze	garantie	worden	structurele	onderdelen	gedefinieerd	als	en	
beperkt tot het volgende: 

• Gelaste onderdelen van de platformondersteuning 
• Gelaste onderdelen van de armsectie 
• Gelaste onderdelen van de draaikrans 
• Gelaste onderdelen van het frame 
• Gelaste onderdelen van de uitschuifbare as 
• Gelaste onderdelen van de steunarm 
• Gelaste onderdelen van de schaararm 
• Gelaste onderdelen van het dek van het schaarplatform 
•  Lager van de draaikrans 

Garantie is niet van toepassing op en er worden geen garantieclaims 
geaccepteerd voor de reparatie of vervanging van onderdelen of het verlenen 
van service als gevolg van: 

•  Misbruik - verwaarlozing, gebrek aan onderhoud, onjuiste bediening buiten 
de nominale capaciteit, onjuist gebruik van de toepassing of bediening in 
strijd met de handleidingen of instructies. 

•  Wijzigingen - wijzigingen aan een RIWAL-product zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van RIWAL. 

• Schade - ongelukken, bedieningsfout of onjuiste bediening, transport of 
opslag. 
•  Milieuomstandigheden - chemicaliën, chemische werking, schurende 

materialen, vuil, zand of overmatige hitte of vocht. 
•  Gepland onderhoud - het niet uitvoeren of het uitvoeren van gepland en/
of	routinematig	onderhoud,	inclusief	zaken	als	filterelementen,	oliën,	
smeermiddelen, aanhaalmomenten en vastdraaien.  

•		Normale	slijtage	-	als	gevolg	van	normale	slijtage,	inclusief	filterelementen,	
remblokken, pennen, bussen, afdichtingen en vloeistoffen. 

•  Kleine aanpassingen - het niet uitvoeren of het uitvoeren van de laatste 
vereiste aanpassingen aan zaken als moeren en bouten, regelaars, 
kleppen en hydraulische lekken op slangen en vullingen. 

• Diagnostische tijd - tijd die nodig is om een garantieprobleem te 
diagnosticeren. 

Bovendien	dekt	RIWAL	niet	de	kosten	voor	het	ophalen	en	afleveren	onder	
garantie, de kosten voor leenapparatuur, de kosten voor een spoedbestelling, de 
vrachtkosten en zaken van derden zoals motoren, banden en accu’s.
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