
Algemene Voorwaarden Tajima Europe BV 
 

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

overeenkomsten die wij aangaan en op alle 
(overige) handelingen en rechtshandelingen van 
onszelf en de afnemer, derhalve ook in pré- en 
extracontractuele situaties. 

1.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke 
voorwaarden òf bedingen van de afnemer òf 
voor deze optredende òf door deze ingeschakel-
de derden wordt door ons uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

1.3 Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden of in 
een overeenkomst nietig zijn, vernietigd worden 
of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid 
van de overige bepalingen van deze voorwaar-
den of de overeenkomst niet aan. 

 
2 Aanbiedingen / totstandkoming van een over-

eenkomst 
2.1 Onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, 

tenzij daarin expliciet anders vermeld, hetgeen 
niet reeds het geval is wanneer een termijn van 
aanvaarding is genoemd.  

2.2 Onze offertes en aanbiedingen zijn steeds een 
uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht 
door de afnemer. Een overeenkomst komt 
slechts tot stand indien en voor zover wij een 

opdracht van de afnemer schriftelijk aanvaarden 
of door ons uitvoering aan een opdracht wordt 
gegeven.  

 
3 Prijzen 
3.1 Tenzij een bindende prijs is overeengekomen, 

gelden de prijzen uit onze prijslijst of andere 
aankondigingen geldig op de dag van aflevering. 

3.2 Onze prijzen zijn exclusief BTW, andere belas-
tingen en heffingen. 

 
4 Levering 
4.1 Levering vindt plaats door fysieke overdracht van 

de zaken aan de afnemer die alsdan de zaken 
zal afnemen. 

4.2 Wij hebben het recht in gedeelten te leveren. 
4.3 Wij hebben het recht onder rembours te leveren. 
4.4 Tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaal-

de levertijd hebben gegarandeerd, kunnen op-
gegeven levertijden nooit als fatale termijn wor-
den beschouwd. Bij niet tijdige levering moet de 
afnemer ons schriftelijk in gebreke stellen en ons 
daarbij een redelijke termijn gunnen om alsnog 
aan onze leveringsverplichting te voldoen, zon-
der dat de afnemer en/of derden enige aan-
spraak op schadevergoeding jegens ons kunnen 
laten gelden. 

 
5 Overmacht 
5.1 Indien één der partijen door een haar niet toe te 

rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar 
verplichtingen kan voldoen, hebben partijen het 
recht binnen redelijke termijn de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat 
een partij tot enige schadevergoeding - en ook 
vergoeding van eventueel genoten voordeel - je-
gens de wederpartij is gehouden. 

5.2 Onder niet toe te rekenen tekortkoming in lid 1 
wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsge-
vaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, 
blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis 
in de aanlevering van de grondstof-
fen/halffabrikaten, ziekte van personeel, niet of 
niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door 
onderleveranciers/aannemers. 

 
6 Zekerheid 
6.1 Wij hebben het recht te allen tijde van de afne-

mer zekerheid te verlangen voor de nakoming 
van zijn verplichtingen indien het betalingsge-
drag, de solventie of de financiële situatie van de 
afnemer daartoe redelijkerwijs aanleiding mocht 
geven. Indien de afnemer weigert of nalaat bin-
nen de door ons gestelde, redelijke termijn ze-
kerheid te verstrekken hebben wij het recht bij 
schriftelijke verklaring de overeenkomst te ont-
binden. Voorts is hij verplicht alle schade, die wij 
door zijn weigering of nalaten lijden, aan ons te 
vergoeden. 

 
7 Betaling 
7.1 Betalingen moeten kosteloos zonder enige kor-

ting binnen 30 dagen na factuurdatum worden 
gedaan. Indien de afnemer binnen 14 dagen na 
factuurdatum betaalt, mag 2% korting op het fac-
tuurbedrag (excl. BTW) in mindering worden ge-
bracht.  

7.2 Het is de afnemer niet toegestaan een betaling 
aan ons te verrekenen met een vordering op 
ons. 

7.3 Indien de afnemer niet tijdig betaalt is hij in ver-
zuim zonder dat ingebrekestelling nodig is en is 
hij ons de op dat moment geldende wettelijke 
rente verschuldigd over het factuurbedrag voor 
elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de 
betalingstermijn van lid 7.1 wordt overschreden. 

7.4 Indien de afnemer meer dan 15 dagen in ver-
zuim is, hebben wij het recht incassomaatrege-
len te nemen, ook door het inschakelen van der-
den. In dat geval moet de afnemer ons alle bui-
tengerechtelijke en gerechtelijke kosten vergoe-
den.  

7.5 Indien een order van een afnemer niet direct 
maar op een later tijdstip moet worden geleverd - 
afroeporder - hebben wij het recht de afnemer 
een rente van 1.5% over het factuurbedrag voor 
elke maand die ligt tussen de oorspronkelijk op-
gegeven leverdatum en de werkelijke leverda-
tum, in rekening te brengen. 

 
8 Eigendomsvoorbehoud / bezitloos pandrecht 
8.1 Alle door ons aan de afnemer geleverde zaken 

blijven ons eigendom totdat de afnemer al onze 
vorderingen heeft voldaan uit hoofde van enige 

koop/aannemingsovereenkomsten en de daar-
aan verrichte werkzaamheden, vermeerderd met 
rente en kosten en al onze overige vorderingen 
in verband met zijn tekortschieten in de nako-
ming van die overeenkomsten. 

8.2 Wanneer de afnemer uit door ons geleverde 
zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust 
een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die vor-
ming in onze opdracht en gaat hij de zaak voor 
ons houden. Hij wordt pas eigenaar op het mo-
ment dat het eigendomsvoorbehoud komt te ver-
vallen doordat al onze vorderingen als bedoeld 
in artikel 8.1 zijn voldaan. 

8.3 Indien de afnemer de zaken doorverkoopt, komt 
steeds van rechtswege een pandrecht ten gun-
ste van ons te rusten op zijn uit de verkoop 
voortvloeiende vordering op derden. 

 
9 Kwaliteit en reclames 
9.1 Wij staan niet in voor de mogelijkheid dat de 

geleverde zaken enigszins afwijken van onze 
monsters en/of afbeeldingen van deze zaken, 
voor zover het de kleur of structuur van de zaak 
betreft. 

9.2 De afnemer dient aan de hand van proeven 
vooraf zelf te beslissen of de zaken beantwoor-
den aan zijn doeleinden. 

9.3 De afnemer zal de zaken onmiddellijk na leve-
ring tellen, meten, wegen en controleren op 
zichtbare en eenvoudig te constateren onzicht-
bare gebreken, voordat  hij tot opslag of gebruik 
overgaat. Eenmaal in gebruik genomen zaken 
worden geacht te beantwoorden aan de over-
eenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige 
wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te 
hebben. 

9.4 Na het ontdekken van enig gebrek is de afnemer 
verplicht om het gebruik, de bewerking, verwer-
king of installatie van de betreffende zaak on-
verwijld te staken. 

9.5 De afnemer zal alle door ons voor onderzoek 
van de reclame gewenste medewerking verlenen 
onder meer door ons in de gelegenheid te stellen 
ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen 
naar de omstandigheden van bewerking, ver-
werking, installatie en/of gebruik. 

9.6 Ter zake van niet eenvoudig te constateren on-
zichtbare gebreken kan slechts rechtsgeldig 
worden gereclameerd indien het gebrek binnen 3 
maanden na levering wordt geconstateerd en het 
gebrek binnen 14 dagen nadat het ontdekt is of 
redelijkerwijs ontdekt had moeten worden schrif-
telijk aan ons is gemeld. 

9.7 Wij zijn jegens de afnemer verplicht de zaken die 
niet voldoen aan de standaard, te herstellen, te 
vervangen of het factuurbedrag terug te betalen. 

9.8 Zaken kunnen slechts aan ons retour worden 
gezonden, indien wij daarmee en met de wijze 
van verzending schriftelijk hebben ingestemd. 
De zaken blijven voor risico van de afnemer. 

9.9 Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtin-
gen van de afnemer opschorten.  

 
10 Aansprakelijkheidsbeperking / productaan-

sprakelijkheidrisico 

10.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte 
schade van de afnemer of derden, waaronder 

mede begrepen gevolgschade, immateriële 
schade, bedrijfs- of milieuschade. 

10.2 Voor de verwerking van onze zaken – bijvoor-
beeld het installeren, aanbrengen en aanwenden 
– kunnen wij adviezen verstrekken. Opvolging 
van deze adviezen leidt naar ons inzicht tot het 
beste resultaat. Voor de juistheid van deze ad-
viezen en met name voor de uitvoering daarvan 
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 

10.3 Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 is 
onze aansprakelijkheid, uit welken hoofde dan 
ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangen-
de reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis 
geldt) beperkt tot de door afnemer aan ons be-
taalde bedragen uit hoofde van de betreffende 
overeenkomstop het moment dat de schade-
brengende gebeurtenis zich voordoet (excl. 
BTW). 

 
11 Toepasselijk recht 
11.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle over-

eenkomsten en alle geschillen tussen partijen, is 
Nederlands recht van toepassing. Met betrekking 
tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 
lid 2 BW, waarbij de wederpartij niet in Neder-
land is gevestigd, wordt echter uitdrukkelijk be-
paald dat titel 5 afdeling 3 van boek 6 BW inzake 

de algemene voorwaarden buiten toepassing 
blijft. 

11.2 Indien deze voorwaarden van toepassing zijn in 
een internationale verhouding met de afnemer, 
zal deze ons steeds direct informeren over alle 
bepalingen in deze voorwaarden die in het land 
van de afnemer niet afdwingbaar zijn. 

 
12 Overdracht van rechten en verplichtingen 
12.1 Het is ons toegestaan om de in enige overeen-

komst met de afnemer omschreven rechten en 
verplichtingen aan derden over te dragen. In het 
geval verplichtingen van ons worden overgedra-
gen dienen wij de afnemer hiervan voorafgaand 
op de hoogte te brengen en heeft de afnemer 
het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat 
betreft de toekomst vanaf de datum waarop de 
overdracht zou geschieden. Wij zijn niet tot enige 
(schade)vergoeding ter zake gehouden. 

12.2 De afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of 
verplichtingen uit een overeenkomst aan enige 
derden over te dragen, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming. 

 
13 Uitoefening door ons van opschortings-, ont-

bindings- en vernietigingsrechten 

13.1 Indien wij op basis van de omstandigheden die 
ons op dat moment bekend zijn en hadden moe-
ten zijn, in alle redelijkheid menen rechtsgeldig 
opschortings-, ontbindings- en/of vernietigings-
rechten te kunnen uitoefenen, zijn wij niet ge-
houden tot enige (schade) vergoeding aan de 
afnemer, en in ieder geval niet tot betaling van 
de wettelijke rente, ingeval later mocht komen 
vast te staan dat wij bedoeld(e) recht(en) niet 
rechtsgeldig hebben uitgeoefend. 

 
14 Plaats van uitvoering 
14.1 De overeenkomsten worden geacht te zijn uitge-

voerd in onze plaats van vestiging. 
 

15 Geschillen 
15.1 Alle geschillen naar aanleiding van met ons ge-

sloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende 
verbintenissen worden berecht door de absoluut 
bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, 
tenzij deze krachtens het bepaalde in artikel 108 
Rv niet bevoegd is. 


