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ALGEMENE VOORWAARDEN P.B. International b.v., hierna te noemen PBI, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER 
VAN KOOPHANDEL 

 
1. Inleiding 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, 
leveringen, diensten, verhuur en overigens alle overeenkomsten van of door 
PBI met haar opdrachtgever.  
 
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de afnemer c.q. eindgebruiker dan wel 
degene met wie PBI de overeenkomst sluit. 
 
1.2 Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden kunnen slechts 
worden ingeroepen voor zover deze expliciet, door een aparte schriftelijke 
verklaring van  PBI zijn bevestigd. 
 
1.3 Indien PBI in het belang van haar wederpartij afwijkt van deze voorwaarden 
kunnen daaraan door de wederpartij geen gevolgen voor de toepassing in het 
algemeen of in een ander specifiek geval worden verbonden. 
 
1.4 Op overeenkomsten met PBI en aanbiedingen van PBI kunnen ongeacht 
het moment van verwijzing geen andere algemene voorwaarden, zoals die van 
de opdrachtgever, van toepassing zijn, tenzij PBI bv uitdrukkelijk schriftelijk ten 
opzichte van de opdrachtgever verklaard heeft dat PBI met toepasselijkheid van 
die andere algemene voorwaarden instemt. Deze instemming brengt nooit met 
zich mee dat de voorwaarden van de opdrachtgever ook op andere 
overeenkomsten tussen PBI en opdrachtgever van toepassing zijn.   
 
2. Aanbiedingen en prijzen 
2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. PBI is eerst 
gebonden, nadat zij een opdracht respectievelijk verkoop definitief schriftelijk 
heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd. Alle eventueel tevoren 
gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet schriftelijk door haar zijn 
aanvaard, zullen zijn vervallen. 
 
2.2 De vermelde prijzen zijn gebaseerd op levering “Af fabriek” en zijn exclusief 
BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. De verkoopprijs is 
gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, 
belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. In geval van verhoging van één of 
ander is PBI gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te 
wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding of 
aanvaarding of bevestiging te voorziene omstandigheden, één en ander met 
inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften. 
 
2.3 Met betrekking tot de leveranties met een omvang van minder dan €  500,-
- exclusief BTW behoudt PBI zich het recht voor behandelingskosten aan 
opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever met betrekking 
tot een order speciale instructies geeft ( bijvoorbeeld verzending per Express of 
per bijzonder transport ) dan is PBI gerechtigd de hieraan verbonden extra 
kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. PBI is steeds gerechtigd, 
ongeacht de omvang van de leveranties, zendingen onder rembours te doen 
plaats hebben. 
 
2.4 Door PBI getoonde afbeeldingen, tekeningen, catalogi of vermelde 
gegevens omtrent hoeveelheid, verpakking, maat, gewicht, kleur, gehalte, 
samenstelling, etc. worden geacht slechts bij wijze van benadering te zijn 
verstrekt. 
 
2.5 PBI. is bevoegd een order in gedeelten te leveren c.q. uit te voeren en 
betaling te vorderen van dat gedeelte van de order dat geleverd c.q.. uitgevoerd 
is, conform artikel 10 en volgende. 
 
3. Levering 
Alle opgegeven levering- c.q. uitvoeringstermijnen worden bij wijze van 
benadering verstrekt. Overschrijding daarvan geeft opdrachtgever nimmer het 
recht tot het vorderen van ontbinding van de overeenkomst of tot 
schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk ondubbelzinnig zijn 
overeengekomen dat een leveringstermijn als fatale termijn heeft te gelden. 
Vanaf 8 dagen na het verstrijken van de leverings- c.q. uitvoeringstermijn heeft 
opdrachtgever het recht van PBI te verlangen, dat zij binnen een termijn, gelijk 
aan de aanvankelijk overeengekomene, alsnog tot aflevering van de producten 
overgaat. Heeft PBI.  bv na het verstrijken van die termijn nog niet afgeleverd 
c.q. opgeleverd, dan kan opdrachtgever de overeenkomst na een wachttijd van 
60 dagen ontbinden. Ook in dit geval is PBI geen schadevergoeding 
verschuldigd. 
 
4. Overmacht 
4.1 Opdrachtgever kan van PBI geen nakoming vorderen van verplichtingen 
van PBI uit de overeenkomst indien het niet of niet tijdig nakomen door PBI 
direct of indirect op enigerlei wijze is veroorzaakt door of voortvloeit uit 
overmacht. 
4.2 Overmacht omvat maar is niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen en/of 
situaties: besluiten en maatregelen van overheden, het uitblijven van vereiste 
vergunningen of andere formaliteiten van overheden van welke aard ook, 
arbeidsconflicten, gebrek aan personeel, tekort aan grondstoffen of onderdelen, 
gebrek aan of vertragingen in vervoer, diefstal, bezitsverlies of vernietiging c.q. 
beschadiging van bedrijfsmiddelen of gegevens, niet, niet goed of niet tijdig 

presteren van leveranciers en andere contractanten van PBI, het geheel of ten 
dele ontbreken van basisbenodigdheden zoals gas, water elektriciteit en 
communicatielijnen. Voorts wordt tot overmacht gerekend omstandigheden die 
het voldoen aan de leveringsverplichting voor PBI bemoeilijken; hieronder wordt 
tevens verstaan het niet voldoen aan de door PBI gestelde kwaliteitseisen van 
door derden te leveren producten. Al deze   
gevallen ontslaan PBI van alle aansprakelijkheid en geven PBI het recht de   
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de verplichting tot 
prestatie op te schorten, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van welke 
schade dan ook. Artikel 6:78 BW is niet van toepassing op de door overmacht 
gerezen situatie. 
 
5. Garantie 
5.1 Alle door PBI geleverde producten worden geleverd onder de 
fabrieksgarantie en op de door fabriek gehanteerde garantievoorwaarden. PBI 
neemt de garantieverplichtingen betreffende door derden geproduceerde 
goederen echter niet op zich, doch is slechts gehouden opdrachtgever 
behulpzaam te zijn bij het inroepen van de rechten van opdrachtgever jegens 
de producent. Voor zover onder fabrieksgarantie wordt geleverd zal PBI het 
desbetreffende garantiecertificaat aan de opdrachtgever ter hand stellen, 
uiterlijk gelijktijdig met het verzenden van de factuur. 
 
5.2 Slechts indien partijen het uitdrukkelijk overeenkomen zal PBI uit eigen 
hoofde verplicht zijn de leverantie dan wel onderdelen te garanderen. De inhoud 
van deze garantieverplichting komt dan overeen met en gaat niet verder dan de 
inhoud van het door PBI af te geven garantiecertificaat. 
 
6. Reclame 
6.1 Binnen 10 dagen na ontvangst van een leverantie moet opdrachtgever 
nauwkeurig en gedetailleerd aan PBI zijn eventuele bezwaren omtrent het 
afgeleverde te kennis brengen, zulks op straffe van verval van het recht om 
naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de 
overeenkomst zou zijn geweest. Betreffende eventueel nadien gerezen 
bezwaren, voor zover binnen een termijn van 3 maanden na levering, dient de 
opdrachtgever deze binnen 10 dagen na het ontstaan daarvan in kennis te 
stellen. 
 
6.2 Wanneer de bezwaren van opdrachtgever door PBI gegrond worden 
bevonden, heeft zij het recht om, naar haar keuze, producten van dezelfde soort 
te herleveren, de nodige verbeteringen aan te brengen, hetzij een redelijke 
prijsreductie toe te passen. 
 
6.3 Retourzending van verkochte goederen aan PBI, om welke redenen dan 
ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en 
verzend- of andere instructies van PBI. Vervoer en alle daaraan verbonden 
kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De goederen blijven te allen tijde 
voor rekening en risico van opdrachtgever. 
 
6.4 Het door opdrachtgever niet in acht nemen van de gebruikelijke 
(voorzorgs)maatregelen, aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van 
geleverde producten ontheft PBI van elke aansprakelijkheid. 
 
6.5 Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de opdrachtgever 
opschorten. 
 
7. Aansprakelijkheid 
7.1 PBI is niet verplicht tot vergoeding van directe of indirecte schade, 
gevolgschade daaronder begrepen, door welke oorzaak of welke handeling of 
nalatigheid van PBI, haar personeel of andere bij de uitvoering van de 
overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan. 
 
7.2 Evenmin is PBI aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door 
of in verband met gebreken aan het geleverde of door het feit dat het geleverde 
niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mocht voldoen. 
 
7.3 Indien PBI gronden aanwezig acht die haar ertoe brengen deze 
aansprakelijkheidsbeperkende bedingen niet toe te passen, geschiedt zulks 
slechts indien er voor zover dekking aanwezig is op een door PBI met het oog 
op bedrijfsaansprakelijkheid gesloten verzekering.  
 
7.4 Opdrachtgever vrijwaart PBI tegen vorderingen van derden wegens 
schaden welke als zodanig in dit artikel zijn vermeld. 
 
7.5 Indien opdrachtgever namens één of meer anderen optreedt is hij, 
onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover PBI 
aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever. 
 
8. Tussentijdse opzegging door opdrachtgever 
8.1 Tussentijdse opzegging (annulering) van de overeenkomst door de 
opdrachtgever kan slechts geschieden indien PBI aan deze tussentijdse 
opzegging wil meewerken en zo lang de benodigde zaken niet in bestelling zijn 
en de productie niet is aangevangen. 
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8.2   Indien de overeenkomst door de opdrachtgever tussentijds wordt 
opgezegd, is de opdrachtgever, tenzij anders is bepaald, een forfaitaire 
schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd, naast 
betaling van de reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden, zulks 
onverminderd het recht van PBI om volledige schadevergoeding te vorderen. 
 
9. Risico-overgang 
9.1 Vanaf het moment dat de goederen één van de magazijnen van PBI of 
andere plaatsen waar zij in afwachting van verzending naar opdrachtgever zijn 
opgeslagen verlaten, zijn deze voor risico van de opdrachtgever. Alsdan is 
opdrachtgever verantwoordelijk voor alle directe en/of indirecte schade van of 
aan deze producten.  
 
9.2 Opdrachtgever is in alle gevallen gehouden om de geleverde producten in 
ontvangst te nemen. 
 
9.3 PBI is, tenzij anders overeengekomen, nimmer verplicht tot verzekering van 
het transport van de goederen. Indien en voor zover PBI evenwel op eigen 
gezag voor verzekering zorgdraagt, wordt zij geacht daarbij zelf belang te 
hebben dan wel het belang van haar opdrachtgever te dienen . 
 
9.4 Opdrachtgever zal PBI vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter 
zake waarvan PBI op grond van het bovenstaande tegenover opdrachtgever 
niet aansprakelijk zou zijn. 
 
10. Betaling 
10.1 De plaats van betaling is ten kantore van PBI te Zelhem of op een door 
haar aan te wijzen bankrekening. Opdrachtgever zal zich tegenover een 
vordering van PBI niet op verrekening kunnen beroepen. Alle betalingen dienen, 
voor zover zulks niet afzonderlijk is aangegeven, steeds zonder enige korting te 
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  
 
10.2 Klachten omtrent facturen moeten binnen 10 dagen na factuurdatum bij 
PBI schriftelijk worden ingediend, waarna, voor zover daarvan geen sprake is, 
opdrachtgever geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard. 
 
10.3 Alle vorderingen van PBI worden ter stond opeisbaar wanneer het 
faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, deze surséance van 
betaling aanvraagt, liquideert, overlijdt en voorts onder alle omstandigheden, 
waarbij het verhaal van de vordering van PBI mogelijkerwijs in gevaar zou 
kunnen komen. In voornoemde gevallen heeft PBI tevens het recht alle 
leveringen c.q. activiteiten stop te zetten, geleverde/verkochte c.q. verhuurde 
bedrijfsmiddelen terug te halen of weg te nemen zonder rechterlijke 
tussenkomst, tenzij zekerheid wordt gesteld zoals bepaald in artikel 11. 
 
11. Overschrijding betalingstermijn, maatregelen 
11.1 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is en is hij bij overschrijding van de in artikel 10 
genoemde betalingstermijn aan PBI verschuldigd de wettelijke rente 
vermeerderd met 5%. Voorts is opdrachtgever gehouden aan PBI te betalen 
alle eventuele gerechtelijke en  buitengerechtelijke incassokosten, daaronder 
begrepen de declaraties van de door PBI ingeschakelde advocaten, adviseurs, 
deurwaarders en overige andere incassokosten in de ruimste zin des woords. 
De voormelde buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het 
door opdrachtgever aan PBI verschuldigde bedrag met een minimum van €  
150,-- exclusief BTW, onverminderd het recht van PBI op volledige 
schadevergoeding. 
 
11.2 Het bovenstaande is eveneens van toepassing op alle kosten van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en juridische en/of deskundige 
bijstand die PBI moet maken om haar rechten tegenover opdrachtgever geldend 
te maken. 
 
12. Zekerheid 
12.1 Alvorens tot levering c.q. uitvoering of voortzetting daarvan over te gaan 
heeft, zolang betaling nog niet heeft plaatsgevonden, PBI het recht om van 
opdrachtgever te verlangen, dat deze ten genoegen van PBI zekerheid stelt 
voor de voldoening van zijn verplichtingen. 
 
12.2 Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is PBI gerechtigd desgewenst de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, terwijl opdrachtgever dan 
gehouden is tot volledige vergoeding van de schade die PBI dientengevolge lijdt 
en opdrachtgever verbeurt daarenboven aan PBI een direct opeisbare boete 
van 20% van het op de ontbinding betrekking hebbende factuurbedrag. Dit recht 
van ontbinding met schadevergoeding als   
voormeld heeft PBI ook in alle gevallen van wanprestatie van de opdrachtgever. 
13. Eigendomsvoorbehoud 
13.1 Alle verkochte producten blijven eigendom van PBI totdat opdrachtgever 
volledig aan al zijn verplichtingen uit welken hoofde ook tegenover PBI zal 
hebben voldaan, met inbegrip van de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 10 
van deze algemene voorwaarden. 
 
13.2 Wanneer de opdrachtgever uit de door PBI geleverde producten waarop 
een eigendomsvoorbehoud rust een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die 
vorming in opdracht van PBI en gaat hij de zaak voor PBI houden. Hij wordt  
pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen 
doordat alle vorderingen jegens PBI zijn voldaan. 

 
13.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd voordat de eigendom van de 
producten van PBI op hem is overgegaan, de producten aan derden in 
eigendom over te dragen, tenzij het betreft vervreemding in het kader van de 
normale bedrijfsvoering. 
 
13.4 De opdrachtgever is gehouden aan PBI of haar gemachtigde toegang te 
verstrekken tot de ruimten of plaatsen waar de producten zich bevinden, 
teneinde het PBI of haar gemachtigde mogelijk te maken om deze te kunnen 
identificeren of aan te merken als eigendom, zodat/waarna PBI zich weer in het 
bezit van de producten kan (laten) stellen, al of niet na verkregen vonnis tot 
afgifte. 
 
13.5 De opdrachtgever is gehouden om voor zijn rekening de producten, zolang 
deze nog niet zijn eigendom zijn, te verzekeren tegen tenminste de risico’s van 
brand en diefstal tegen gebruikelijke condities. Opdrachtgever zal PBI op eerste 
verzoek namen en adressen van de verzekeraars en kopieën van de polissen 
verstrekken. Voorts zal de opdrachtgever zijn vorderingen dienaangaande op 
de verzekeraar, op PBI eerste verzoek, cederen aan PBI. 
 
14. Meerprestatie 
Indien PBI bij de uitvoering van een opdracht meer heeft gepresteerd, dan 
waarvoor in eerste instantie door opdrachtgever was opgedragen, is PBI 
gerechtigd tot vergoeding daarvan. 
 
15. Industrieel/intellectueel eigendom 
15.1 Indien geen regeling getroffen is betreffende de verkrijging van rechten van 
industrieel en intellectueel eigendom op resultaten voortvloeiende uit de 
uitvoering van een opdracht, behoudt PBI zich het recht op octrooi alsmede 
andere rechten van industrieel en intellectueel eigendom voor. 
 
15.2 Voorts blijven alle tekeningen, berekeningen, schetsen, technische data 
en andere specifieke bescheiden onvervreemdbaar eigendom van PBI 
 
15.3 Op eerste verzoek van PBI dient opdrachtgever de in artikel 14.2 
genoemde bescheiden aan PBI terug te zenden. 
 
15.4 Niets van wat opdrachtgever van PBI heeft bekomen en/of uit bescheiden 
zoals in artikel 14.2 genoemd mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze 
ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PBI 
 
15.5 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever aan 
PBI zonder gerechtelijke tussenkomst een direct opeisbare boete van €  
10.000,-- per gebeurtenis of per week dat de overtreding voortduurt, 
onverminderd het recht van PBI daarenboven volledige schadevergoeding te 
vorderen. 
 
16. Competentie 
Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst of van nadere overeenkomsten 
ter uitvoering daarvan, zullen bij uitsluiting, voor zover het niet een vordering 
voor de Kantonrechter betreft, worden gebracht voor de bevoegde rechter van 
de woonplaats van PBI dan wel naar keuze van PBI. 
 
17. Conversie 
De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden 
of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de 
geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 
 
18. Toepasselijk Recht 
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands 
Recht van toepassing, echter met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 
(“Convention on the International Sale of Goods 1980”). 
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