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Artikel 1 – Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van of overeenkomst 

met MARO Fasteners B.V., statutair gevestigd te Papendrecht (hierna te noemen: MARO) en 

Wederpartij. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht. 

Zij zullen, indien Wederpartij hiertoe verzoekt, kosteloos toegestuurd worden. 

1.2 Wanneer door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken van bepalingen uit deze 

voorwaarden, komen deze afwijkende afspraken in de plaats van de bepalingen in deze 

voorwaarden. Op de overige punten blijven deze voorwaarden van kracht. 

1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij of andere (standaard-) voorwaarden 

wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. 

1.4 In het geval één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden al dan niet gedeeltelijk nietig 

zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden op de 

overeenkomst van toepassing. Dergelijke nietige of vernietigde bepalingen, situaties die niet 

in deze voorwaarden geregeld zijn en/of eventuele onduidelijke of onvolledige bepalingen 

worden uitgelegd in het licht van deze voorwaarden. 

Artikel 2 – Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten 

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van MARO zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn van 

aanvaarding bevatten. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan Wederpartij aan de 

aanbiedingen en offertes van MARO op generlei wijze rechten ontlenen. 

2.2 Een overeenkomst tussen partijen komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging door 

MARO. De inhoud van een door Wederpartij geplaatste opdracht of bestelling heeft derhalve 

slechts dan werking wanneer deze bestelling middels schriftelijke opdrachtbevestiging door 

MARO bevestigd wordt. 

2.3 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts dan van kracht zijn wanneer zij schriftelijk 

tussen MARO en Wederpartij overeengekomen zijn. In het geval wijzigingen leiden tot 

verlaging of verhoging van de kosten, komen partijen schriftelijk een wijziging in de koopprijs 

overeen welke in overeenstemming is met de wijziging. 

2.4 De in aanbiedingen of offertes opgenomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten, 

toeslagen en eventuele andere op de verkoop of levering vallende overheidslasten. De prijzen 

zijn gebaseerd op de tussen partijen overeengekomen wijze van levering. 

Artikel 3 – Producten 

3.1 Een door MARO bij de aanbieding verstrekt staal of model is slechts een voorbeeld van het te 

leveren product en houdt geen verbintenis in ten opzichte van de uiteindelijk bestelde en 

geleverde zaken. 

3.2 De door MARO geleverde producten zijn voorzien van de in de aanbieding vermelde 

certificaten of normeringen, welke op voorhand zijn aangevraagd door Wederpartij en 

vervolgens uitgegeven zijn door de producent. MARO draagt dan ook geen 

verantwoordelijkheid over de juistheid van certificaten en normeringen. 

3.3 In het geval Wederpartij aangepaste producten bestelt op basis van door de Wederpartij 

beschikbaar gestelde tekeningen, behoudt MARO zich, binnen de voor het betreffende goed 

gebruikelijke toleranties, afwijkingen voor in de lengte, breedte, omvang, grondstoffen, 

kleurstelling, etc. van de uiteindelijk geleverde producten. 

3.4 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, staat MARO er niet voor in dat de goederen 

geschikt zijn voor de toepassing waarvoor Wederpartij de goederen wil aanwenden, ook niet 

in het geval aan MARO deze toepassing bekend is gemaakt. 

3.5 Wederpartij staat in voor de juistheid van de door Wederpartij verstrekte tekeningen en 

berekeningen. 

3.6 Voor speciaal aangemaakte producten behoudt MARO zich het recht voor 10% meer of minder 

te leveren en te factureren dan op de offerte vermeld staat. 

Artikel 4 – Betaling 

4.1 Tenzij anders overeengekomen bevat het factuurbedrag de prijs voor de goederen en de 

kosten voor levering op de overeengekomen locatie. 

4.2 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na 

levering van de goederen door Wederpartij te worden voldaan. Het is Wederpartij niet 

toegestaan enig bedrag op grond van een tegenvordering op MARO op het factuurbedrag in 

minder te brengen. 

4.3 Wanneer de Wederpartij gebruik maakt van de in artikel 6 bedoelde opslag van de goederen 

bij MARO, doet dit niets aan zijn betalingsverplichting af. 

4.4 MARO komt het recht toe de door Wederpartij gedane betalingen te verrekenen met andere, 

nog openstaande, facturen en andere door MARO in relatie tot Wederpartij gemaakte kosten. 

4.5 In het geval Wederpartij, na ingebrekestelling met een termijn van 7 dagen, nog steeds niet 

aan zijn betalingsverplichting voldoet, is MARO gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te 

beschouwen. Wederpartij is in dat geval aansprakelijk van de kosten die MARO heeft geleden. 

Deze kosten bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit de kosten die MARO heeft gemaakt 

voor aankoop van de goederen, gederfde winst, rente en gemaakte kosten voor transport of 

opslag. 

4.6 Wanneer MARO genoodzaakt is buitengerechtelijke maatregelen te treffen, komen de kosten 

hiervan voor rekening van Wederpartij. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom 

overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 

2012. 

Artikel 5 – Levering 

5.1 De wijze van levering wordt door partijen schriftelijk overeengekomen en worden gebaseerd 

op de Incoterms 2015. De verplichtingen van beide partijen, de overgang van risico, het regelen 

van verzekeringen, vergunningen en andere formaliteiten en de verdeling van de kosten 

hiervoor geschieden dienovereenkomstig. 

5.2 Wijzigingen in de door Wederpartij gewenste datum of wijze van levering zullen slechts dan 

van kracht zijn wanneer zij schriftelijk door MARO bevestigd zijn. De kosten voor een wijziging 

in de levering komen voor rekening van Wederpartij. 

5.3 De levertijd gaat in op de door partijen in de overeenkomst bepaalde datum. Wanneer partijen 

zijn overeengekomen dat betaling voorafgaand aan de levering geschiedt, gaat de levertijd in 

op de dag van ontvangst van het overeengekomen bedrag door MARO. 

5.4 De overeengekomen levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende 

omstandigheden. Wanneer deze omstandigheden veranderen of zich onvoorziene 

omstandigheden voordoen, wordt de levertijd voor zover nodig dienovereenkomstig verlengd. 

5.5 In het geval Wederpartij niet (geheel) voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende 

verplichting(en) en/of geen medewerking verleent aan de uitvoering van de overeenkomst, 

wordt de levertijd verlengd met de duur van deze vertraging. 

5.6 Indien er gerede twijfel bestaat bij MARO omtrent de betalingscapaciteit van Wederpartij, is 

MARO bovendien gerechtigd de levering van de goederen uit te stellen totdat Wederpartij 

zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De kosten voor de om deze reden vertraagde 

levering komen voor Wederpartij. 

5.7 Overschrijding van de levertijd geeft Wederpartij geen recht op (gedeeltelijke) ontbinding van 

de overeenkomst. Wanneer de overschrijding van de levertijd meer dan 16 weken bedraagt of 

MARO schriftelijk heeft verklaard dat de levertijd met meer dan 16 weken overschreden zal 

worden, is Wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval 

heeft MARO (slechts) recht op vergoeding van de reeds door MARO gemaakte kosten. 

Artikel 6 – Opslag en verzending 

6.1 In het geval Wederpartij niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in 

ontvangst te nemen, zal MARO voor zover mogelijk en op verzoek van Wederpartij in het eigen 

magazijn de goederen bewaren, beveiligen en alle maatregelen treffen om achteruitgang van 

de kwaliteit van de goederen te voorkomen. 

6.2 De kosten voor de opslag van de goederen worden ten tijde van het verzoek van Wederpartij 

tussen partijen overeengekomen en komen voor rekening van Wederpartij. 

Artikel 7 – Overgang van risico en eigendom 

7.1 Het risico voor de goederen gaat op het moment van levering over op Wederpartij. 

7.2 De eigendom van de goederen gaat eerst op het moment der algehele voldoening van het 

factuurbedrag en eventuele bijkomende kosten over op Wederpartij. In het geval het 

factuurbedrag nog niet geheel voldaan is, maar de goederen reeds aan Wederpartij geleverd 

zijn, zal laatstgenoemde zich inspannen om de goederen niet reeds te verwerken en duidelijk 

te markeren als zijnde eigendom van MARO. 

7.3 In het geval Wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt of er zich 

omstandigheden voordoen op grond waarop MARO redelijkerwijs mag verwachten dat 

Wederpartij haar verplichtingen niet na zal komen, is MARO gerechtigd de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op te eisen en bij Wederpartij weg te (doen) halen. 

Wederpartij zal MARO hiertoe, op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag van 

de betreffende goederen, alle medewerking verlenen. 

Artikel 8 – Overmacht 

8.1 Van overmacht aan de zijde van MARO is sprake indien zij, na het sluiten van de 

overeenkomst, niet (volledig) in staat is de overeenkomst na te komen wegens stakingen, 

oorlog of oorlogsgevaar, oproer, terrorisme, storingen in de levering van gas, water en 

elektriciteit, storingen in communicatienetwerken, transportmoeilijkheden, toerekenbare 

tekortkomingen, onrechtmatige gedragingen of onderbreking van leveringen van derden, 

natuurrampen, epidemieën, brand, extreme weersomstandigheden, overheidsbeperkingen 

(waaronder in- en uitvoerbelemmeringen), defecten aan machinerieën, alles zowel bij het 

bedrijf van MARO als bij derden van wie MARO de benodigde materialen, producten of 

grondstoffen (al dan niet gedeeltelijk) moet betrekken. 

8.2 De in artikel 5 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode waarin MARO wegens 

overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen. 

8.3 In het geval de levertijd wegens overmacht met meer dan 16 weken vertraagd wordt, zijn zowel 

MARO als Wederpartij gerechtigd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. MARO 

behoudt in dat geval het recht op vergoeding van de reeds door MARO gemaakte kosten. 

Artikel 9 – Garantie 

9.1 Tenzij in de aanbieding anders vermeld, gelden voor verkochte en geleverde goederen met 

fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie (slechts) de door deze leveranciers afgegeven 

garantiebepalingen. 

9.2 Wederpartij zal de geleverde goederen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na 

levering, keuren. Indien Wederpartij binnen deze termijn geen schriftelijke melding maakt van 

enige gebreken aan de goederen, worden (de gebreken aan) de goederen geacht door 

Wederpartij te zijn aanvaard. 

9.3 In het geval zich na de levering en keuring van de goederen een verborgen gebrek 

manifesteert, zal Wederpartij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na het 

ontdekken van het gebrek, MARO schriftelijk hiervan op de hoogte stellen. Wanneer de klacht 

van Wederpartij gegrond blijkt te zijn en het gebrek aan MARO toerekenbaar is, zal MARO 

naar eigen keuze overgaan tot herstel, vervanging of creditering van de betreffende goederen. 

9.4 In het geval Wederpartij bepaalde veranderingen of assemblage van de door MARO geleverde 

goederen verlangt, is Wederpartij zelf verantwoordelijk voor invloed hiervan op eventueel door 

derden afgegeven garantiebepalingen. 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

10.1 De aansprakelijkheid van MARO is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze 

voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. 

10.2 MARO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Gederfde winst, gevolgschade, schade 

door stagnatie en andere indirecte schade valt dan ook niet onder de aansprakelijkheid van 

MARO. 

10.3 MARO is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat de Wederpartij de 

goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins daarbij 

een fout maakt. MARO is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of 

namens Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

10.4 De aansprakelijkheid van MARO is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot 

vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan. Eventuele aansprakelijkheid van MARO 

voor enigerlei schade is bovendien beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende goederen. 

10.5 Voor zover de aansprakelijkheid van MARO ingevolge deze bepalingen uitgesloten wordt, 

wordt eveneens de eventuele aansprakelijkheid van ondergeschikten en hulppersonen die bij 

de overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn uitgesloten. 

10.6 Wederpartij zal MARO vrijwaren of schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden 

tot vergoeding van enigerlei schade welke niet aan het handelen van MARO te wijten is en 

bovendien niet aan MARO toe te rekenen is. 

Artikel 11 – Intellectueel eigendom 

11.1 De door MARO verstrekte berekeningen, tekeningen, modellen, etc. blijven te allen tijde 

eigendom van MARO. MARO behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die MARO 

toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving betreffende intellectueel 

eigendom. 

11.2 Wederpartij staat er voor in dat de in het vorige lid bedoelde informatie, behalve voor zover dit 

nodig is voor uitvoering van de overeenkomst, niet aan derden getoond of verstrekt wordt en 

niet zal worden gekopieerd. 

11.3 Wederpartij zal MARO vrijwaren of schadeloos stellen voor alle aanspraken van derden ter 

zake enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden. 

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding 

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de overeenkomst zonder rechterlijke 

tussenkomst na een schriftelijke verklaring ontbonden op het tijdstip waarop de koper in staat 

van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek 

van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van 

toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, 

ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen 

ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst 

voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 

12.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 

Wederpartij is aansprakelijk voor de door MARO geleden schade, onder meer bestaande uit 

gederfde winst en transportkosten. 

12.3 MARO is gerechtigd de levering van goederen op te schorten gedurende de tijd dat Wederpartij 

facturen onbetaald laat of andere verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen 

13.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van of met MARO is uitsluitend 

het Nederlandse recht van toepassing. Wanneer een overeenkomst geheel of ten dele in het 

buitenland wordt uitgevoerd, doet dit aan de toepasselijkheid van het Nederlandse recht niet 

af. 

13.2 Er is sprake van een geschil tussen MARO en Wederpartij wanneer één van deze partijen dit 

verklaart. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient binnen een jaar na 

het ontstaan van deze vordering aanhangig te zijn gemaakt, onverminderd de mogelijkheid 

van eerder verval of verjaring overeenkomstig de wet. 

13.3 Alle geschillen welke tussen MARO en Wederpartij mochten ontstaan zullen worden beslecht 

door de Rechtbank te Rotterdam, tenzij dwingende competentieregels hieraan in de weg 

zouden staan. 

13.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 


