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1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
De firma BOARDS & MORE GMBH, RABACH 1, A-4591 MOLLN, hierna verkoper 
genoemd, en ..............................……………………………………………………………,  
hierna koper genoemd, komen overeen dat voor alle rechtshandelingen tussen verkoper en 
koper de onderhavige overeengekomen algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van 
toepassing zijn. 
Voor deze rechtshandeling evenals voor alle toekomstige rechtshandelingen met de koper 
gelden uitsluitend de onderstaande voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de 
koper zijn niet geldig, tenzij deze apart schriftelijk zijn overeengekomen. Onze 
voorwaarden gelden ten laatste als geaccepteerd door het in ontvangst nemen van de 
goederen door de koper, in het bijzonder als het telefonische bestellingen betreft. 
Afwijkende aparte afspraken moeten op schrift worden vastgelegd. Tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen, zijn uitvoering, hoeveelheid, prijs, levertijd en beschikbaarheid 
als vermeld in de offerte altijd vrijblijvend. De offertedocumentatie blijft ons eigendom. 
Koper ziet wat de offertedocumentatie betreft af van elk recht van bezit of terughouding. 
Leveringsovereenkomsten komen pas tot stand nadat een schriftelijke bestelling van de 
koper door ons schriftelijk is bevestigd, dan wel door levering onzerzijds. Alle mondelinge 
afspraken, daaronder begrepen maar niet uitsluitend telefonisch doorgegeven wijzigingen 
en aanvullingen zijn evenals afspraken over de uitvoering van de bestelling pas geldig na 
een aparte schriftelijke bevestiging onzerzijds. Zonder schriftelijke bevestiging van deze 
verzoeken tot wijziging of aanvulling moeten deze verzoeken als afgewezen worden 
beschouwd. Vertegenwoordigers hebben noch het recht orders te bevestigen noch het recht 
om tot incasso over te gaan. Tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren of 
andere gegevens zijn slechts bindend als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 
 
2. VERKOOPPRIJZEN 
De prijs van het goed is exclusief betalingskortingen of andere kortingen en exclusief btw 
af magazijn of af één van onze vestigingen. Overeengekomen extra diensten, zoals 
vervoer, worden afzonderlijk in rekening gebracht. Bepalend hiervoor zijn de prijzen die 
gelden op de datum van levering. 
 
3. CONSTRUCTIE- OF MODELWIJZIGINGEN 
De verkoper behoudt zich het recht voor om de constructie en/of het model te wijzigen. In 
dergelijke gevallen heeft de koper geen enkel recht om ontbinding van de overeenkomst of 
schadevergoeding van verkoper te eisen. De verkoper is bovendien niet verplicht om reeds 
geleverde goederen te aan te passen. 
 
4. LEVERING 
De door de verkoper genoemde termijnen zijn vrijblijvend indien niet uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. De verkoper is zelfs bij vaste levertermijnen en -
perioden niet aansprakelijk voor leveringsvertraging of andere vertraging door overmacht 
en/of door andere gebeurtenissen (daaronder begrepen maar niet uitsluitend achteraf 
opgetreden problemen bij de materiaalaankoop, bedrijfsstoringen, stakingen, 
buitensluitingen, personeelstekorten, onvoldoende transportmiddelen en maatregelen van 
overheidswege, ook als deze gebeurtenissen bij de toeleveranciers van de verkoper of hun 
onderleveranciers optreden) waardoor de verkoper niet of moeilijk kan leveren. In 
voorkomende gevallen heeft de verkoper het recht de levering of de dienst op te schorten 
voor de duur van de vertraging plus een redelijke herstartperiode, dan wel de 
overeenkomst voor het nog niet volledig uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden. De koper kan van ons slechts verlangen dat wij aangeven of we de 
overeenkomst willen ontbinden of dat we binnen een redelijke termijn willen leveren. Als 
de verkoper niet aangeeft of tot ontbinding of levering binnen een redelijke termijn is 
besloten, heeft de koper uitsluitend het recht om de overeenkomst te ontbinden. 
Schadeclaims door de koper zijn uitgesloten. 
Daarnaast kunnen wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder dat de 
koper hierdoor recht op schadevergoeding krijgt als onze toeleveranciers ons onjuist en/of 
te laat beleveren. 
Alleen als de verkoper bij een leveringsvertraging grove nalatigheid kan worden verweten, 
heeft de koper het recht om van de verkoper een schadevergoeding te vorderen van 0,5% 
per volledige week vertraging met een maximum van 5% van het totaal van de door de 
vertraging betroffen levering. Alle verdergaande schadeclaims of andere aanspraken zijn 
uitgesloten. De verkoper heeft te allen tijde het recht op deellevering of deeluitvoering. 
 
5. RISICO-OVERGANG 
Het risico gaat met het verladen bij de vestiging van de verkoper over op de koper, ook als 
vervoer is overeengekomen. Als de verzending zonder schuld van de verkoper onmogelijk 
wordt, gaat het risico over op de koper op het moment dat koper is geïnformeerd dat de 
bestelling verzendklaar is of als de bestelling in een vestiging van de verkoper klaar staat 
voor verzending. Als de verkoper recht heeft op schadevergoeding door het 
transportbedrijf, worden dit recht aan de koper gecedeerd. De transportkosten zijn voor 
rekening van de koper tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
6. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID VAN VORDERINGEN 
De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de overeengekomen koopprijs 
volledig is betaald. De koper is uitsluitend gemachtigd tot doorverkoop onder 
eigendomsvoorbehoud. In dat geval dient de koper het daaruit resulterende recht op 
vergoeding door zijn afnemer ter grootte van het nog openstaande bedrag van de 
verkoopprijs onmiddellijk over te dragen aan de verkoper. Bij eventuele betaling van de 
afnemer is de koper verplicht de opbrengst ter grootte van het nog openstaande bedrag van 
de verkoopprijs inclusief btw onmiddellijk over te maken aan de verkoper. 
De koper moet de verkoper onverwijld op de hoogte te stellen van maatregelen van 
gedwongen tenuitvoerlegging door derden en dient de verkoper te ondersteunen bij 
maatregelen om zijn eigendomsrechten op de goederen onder eigendomsvoorbehoud veilig 
te stellen. 
Als de koper op ongeoorloofde wijze gebruik maakt van de goederen, of als de verkoper na 
levering informatie verkrijgt over een verslechterde financiële positie van de koper 
(surseance van betaling, moratorium, faillissementsverzoek, onvolledige informatie), kan 
de verkoper onverwijld de machtiging van de koper tot doorverkoop van de goederen 
onder eigendomsvoorbehoud intrekken en de veiligstelling van het geleverde eisen totdat 
de goederen volledig zijn betaald. Als de koper ondanks de ingetrokken machtiging resp. 
ondanks het verzoek tot veiligstelling en de opeising niet binnen een termijn van 14 dagen 

eeft betaald, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval dient 
de koper de goederen onder eigendomsvoorbehoud onmiddellijk en zonder voorbehoud 
aan de verkoper te retourneren. 
 
7. BETALING 
De factuur wordt opgesteld op de dag van levering resp. op de dag dat de goederen 
verzendklaar zijn. De factuur moet vooruit worden betaald tenzij anders is 
overeengekomen. Betalingskorting wordt alleen verleend als er geen vorderingen meer 
openstaan. De betalingskorting wordt uitsluitend verleend over de waarde van de goederen 
zonder vrachtkosten en overige bijkomende kosten. Betalingen worden altijd gebruikt om 
de oudste openstaande vordering vermeerderd met vertragingsrente te vereffenen. 
Betalingen met cheques gelden pas als verricht nadat de cheques zijn verzilverd: in geen 
geval gelden cheques als contante betaling. Als er sprake is van een betalingsachterstand 
en nadat de koper een aanmaning heeft ontvangen, dient de koper een vertragingsrente van 
1,3% per maand te betalen. In geval van betalingsachterstand of als wij over een 
verslechterde financiële positie worden geïnformeerd, daaronder begrepen maar niet 
uitsluitend een moratorium of faillissementsverzoek, hebben wij bovendien het recht om 
alle nog openstaande facturen uit onze rechtshandelingen onmiddellijk op te eisen. De 
koper mag geen betalingen achterhouden, tenzij de aanspraken en tegenaanspraken op 
dezelfde overeenkomst/levering zijn gebaseerd. 
De koper mag uitsluitend vorderingen verrekenen die onbetwist zijn of waarvan de 
rechtsgeldigheid is vastgesteld.  
Voorzover wissels worden geaccepteerd, geldt dat bank-, disconto- en inningskosten door 
de koper vergoed dienen te worden. Acceptkredieten met een looptijd van meer dan 3 
maanden worden niet geaccepteerd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
8. GARANTIE 
Voorzover wij de aan de koper geleverde goederen niet zelf hebben geproduceerd maar 
van toeleveranciers hebben betrokken, staan wij alle garantieaanspraken die ons jegens de 
toeleveranciers toekomen volledig af aan de koper. De koper gaat akkoord met deze 
indeplaatsstelling. 
De verkoper garandeert dat de goederen vrij zijn van productie- en materiaalfouten. De 
garantietermijn voor planken en toebehoren bedraagt 24 maanden. Voor zichtbare 
gebreken begint de garantietermijn op de datum van levering. Voor andere gebreken begint 
de garantietermijn op het moment dat de goederen aan de eindverbruiker worden geleverd. 
De koper dient de goederen onmiddellijk na ontvangst op gebreken te controleren. De 
levering geldt als goedgekeurd als wij niet binnen 6 werkdagen na ontvangst van de 
levering door de koper een schriftelijke klacht hebben ontvangen. Voor verborgen 
gebreken geldt hiervoor een termijn van 3 maanden vanaf het moment dat de goederen bij 
de eindverbruiker zijn aangekomen.  
De koper is bij doorverkoop van de goederen verplicht het bijgeleverde garantiecertificaat 
in te vullen. In het bijzonder dient de verkoopdatum op het garantiecertificaat te worden 
vermeld. Bovendien moet de koper de eindverbruiker er op wijzen dat de garantie van de 
verkoper alleen geldt als het garantiecertificaat volledig en correct is ingevuld. 
Schadeclaims en regresaanspraken die het gevolg zijn van incorrect of onvolledig 
ingevulde garantiecertificaten zijn voor risico van de koper. Bij gebreken dient de koper de 
verkoper onmiddellijk, echter uiterlijk binnen 6 werkdagen na levering aan of melding van 
de eindverbruiker, schriftelijk van de gebreken in kennis te stellen. 
Bij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing of montagehandleiding van de verkoper, 
wijzigingen aan de goederen, vervanging van onderdelen of gebruik van materialen die 
niet voldoen aan de originele specificaties, vervallen alle garantieaanspraken. De garantie 
geldt niet voor slijtdelen. 
Bij een terechte garantieclaim kan de verkoper naar keuze 

a) de goederen met vooruitbetaalde vrachtkosten ter reparatie naar de verkoper 
sturen, waarbij de kosten voor het retourneren van de gerepareerde goederen ten laste 
komen van de verkoper, dan wel 
b) de goederen beschikbaar stellen voor reparatie door een door de verkoper aan 
te wijzen reparateur. 

Als reparatie niet mogelijk is, kan de koper naar keuze korting bedingen of de 
overeenkomst ontbinden. De goederen die gebreken vertonen moeten met de originele 
vrachtbrief of een kopie daarvan en het garantiecertificaat worden geretourneerd. Planken 
en/of zeilen zonder serienummer vallen niet onder deze garantieregeling. De garantie voor 
producten van de verkoper is uitsluitend van toepassing conform de bovengenoemde 
bepalingen. Alle overige garantieaanspraken van welke aard dan ook zijn uitgesloten. 
 
9. AANSPRAKELIJKHEID 
De verkoper is uitsluitend aansprakelijkheid voor schade door eigen schuld of door schuld 
van zijn hulppersonen, ongeacht uit welke rechtsgrond. In het bijzonder in geval van 
fouten bij contractbesprekingen, positieve wanprestatie, ongeoorloofde handelingen, 
productaansprakelijkheid, enz. zijn wij uitsluitend aansprakelijk in geval van opzet of 
grove nalatigheid. Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor zaakschade die de koper als 
ondernemer lijdt ten gevolge van een gebrek in het product. De koper heeft uitsluitend 
recht op schadevergoeding door de verkoper als gevolg van schade door gebrekkige 
goederen in geval van opzet of grove nalatigheid van de verkoper. De koper is verplicht 
om deze clausule ook ten gunste van ons te laten gelden bij een andere 
schadevergoedingsplicht ten opzichte van de eindverbruiker. De beperking van de 
productaansprakelijkheid geldt zowel voor de goederen als ook voor de verpakking. 
 
10. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTBANK, SCHEIDBAARHEID 
Voor deze leveringsvoorwaarden en alle rechtshandelingen tussen koper en verkoper geldt 
het recht van de Republiek Oostenrijk onder uitsluiting van het VN-kooprecht. Voor alle 
rechtsgeschillen in verband met de onderhavige voorwaarden en alle overeenkomsten 
tussen de koper en de verkoper wordt de ter zake en territoriaal bevoegde rechtbank voor 
de vestigingsplaats van de verkoper aangewezen als bevoegde rechtbank. De verkoper 
heeft echter het recht om dergelijke rechtsgeschillen voor een andere bevoegde rechtbank 
te brengen. Als plaats waar de overeenkomst is gesloten geldt Molln. 
Als een bepaling in deze leverings- en betalingsvoorwaarden of een bepaling in het kader 
van andere overeenkomsten juridisch onwerkzaam is of wordt, blijven de overige 
bepalingen of overeenkomsten onverminderd van kracht. De onwerkzame bepaling dient 
dan vervangen te worden door een werkzame bepaling, die zoveel mogelijk met de 
onwerkzame bepaling overeenkomt  

 


