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Hoofdstuk 1: Definities  
1.1 
De hieronder tussen aanhalingstekens geplaatste woorden 
hebben de daarachter vermelde betekenis: 

 
“Afnemer” iedere 

(rechts)persoon tot 
wie Schotman 
aanbiedingen richt 
en/of die met 
Schotman een 
overeenkomst 
(koopovereenkomst, 
overeenkomst van 
opdracht of een 
andere 
overeenkomst) sluit; 
de Afnemer zal in 
deze Voorwaarden 
steeds in mannelijke 
vorm worden 
aangeduid; 

“Artikel” een artikel uit deze 
Voorwaarden; 

“Bijlagen” ontwerpen, 
berekeningen, 
tekeningen, schetsen, 
afbeeldingen, 
beschrijvingen, 
handleidingen,  
constructie- en 
fabricagegegevens 
alsmede eventuele 
andere documenten 
die door Schotman 
vanwege de 
Overeenkomst of een 
offerte aan de 
Afnemer worden 
verstrekt vanwege de 
Levering van de 
Zaken of ten tijde van 
de toezending van de 
offerte c.q. de 
Overeenkomst;  

“Intellectuele Rechten” alle intellectuele- en 
industriële- 
eigendomsrechten, 
waaronder, zonder 
daartoe beperkt te 
zijn, auteursrechten, 
octrooirechten, 
modelrechten, 
merkrechten, 
handelsnaamrechten 
en naburige rechten,  
ongeacht of deze zijn 
geregistreerd of 
kunnen worden 
geregistreerd; 

“Overeenkomst” de overeenkomst die 
tussen de Afnemer en 
Schotman tot stand 
komt met betrekking 
tot de levering van 
Zaken door Schotman 
aan de Afnemer; 

“Overmacht” elke van de wil van 
Schotman 
onafhankelijke 
externe 
omstandigheid of 

omstandigheden die 
nakoming van de 
Overeenkomst 
blijvend of tijdelijk 
verhindert/verhindere
n/beperken, 
waaronder in ieder 
geval, zonder daartoe 
beperkt te zijn, wordt 
begrepen (de directe 
en indirecte gevolgen 
van): terroristische 
aanslagen, 
(burger)oorlog, 
gewapend conflict, 
pandemie, 
binnenlandse 
onlusten, extreme 
weersverschijnselen, 
oproer, landelijke, 
regionale of andere 
algemene stakingen, 
handelsembargo’s, 
import- of 
exportbeperkingen, 
vertraging aan 
grenzen, ongeval, 
ernstige storingen in 
het bedrijf van 
Schotman of diens 
leveranciers, brand 
en ten slotte de 
insolventie van een 
toeleverancier van 
Schotman; 

“Partij” Schotman of de 
Afnemer; 

“Partijen” Schotman en de 
Afnemer; 

“Persoonsgegevens” gegevens met 
betrekking tot 
geïdentificeerde of 
identificeerbare 
individuen en die zijn 
opgenomen in 
databases, 
applicaties, 
rapporten, 
documenten en / of 
andere informatie in 
gedrukte of 
elektronische vorm;  

“Schotman” Schotman Elektro 
B.V. (kvk-nummer: 
01108453), statutair 
gevestigd en 
kantoorhoudende te 
(9403 VJ) Assen aan 
de Weverstraat 4; 
Schotman zal in deze 
Voorwaarden steeds 
in vrouwelijke vorm 
worden aangeduid; 

“Voorwaarden”  deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden; 

“Vertrouwelijke Informatie” alle informatie 
(ongeacht of deze in 
schriftelijke, 
mondelinge, digitale 
of andere vorm is of 
wordt uitgewisseld en 
ongeacht of deze 
rechtstreeks of 

indirect wordt 
uitgewisseld), die 
naar zijn aard 
vertrouwelijk is zoals - 
en dus niet beperkt tot 
- de financiële 
afspraken tussen 
Schotman en 
Afnemer; 

“Zaken” een zaak of zaken die 
Schotman aan de 
Afnemer levert of 
heeft geleverd. 

 
1.2 
Onder “Zaken” wordt in het kader van deze Voorwaarden 
tevens verstaan eventuele diensten van Schotman zoals - 
indien van toepassing op de relatie met de Afnemer -  
onderhoud, advies en inspectie. Deze Voorwaarden zijn daar 
waar mogelijk dus ook van toepassing op eventuele diensten 
van Schotman die uit de Overeenkomst blijken. In dat geval 
dient dus bijvoorbeeld “geleverde Zaken” te worden gelezen 
als “geleverde diensten”. 
 
 
Hoofdstuk 2: Werkingssfeer 
 
2.1 
Alle aanbiedingen van Schotman, alle met haar gesloten 
Overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend 
beheerst door deze Voorwaarden.  

 
2.2 
Een verwijzing door de Afnemer naar eigen 
inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden wordt door 
Schotman niet aanvaard. De inkoopvoorwaarden of andere 
voorwaarden van Afnemer zijn derhalve nimmer van 
toepassing. 

 
2.3 
Naast - en in aanvulling op het bepaalde in Artikel 2.1 - zijn 
deze Voorwaarden voorts van toepassing op de 
contractuele relatie tussen Schotman en de Afnemer indien 
de Afnemer de gelding ervan in eerdere overeenkomsten 
met Schotman heeft aanvaard.  
 
De Afnemer aanvaardt derhalve door het sluiten van de 
Overeenkomst met Schotman de toepasselijkheid van deze 
Voorwaarden op alle toekomstige transacties met 
Schotman.  
 
2.4 
Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld zijn 
deze Voorwaarden ook op die wijzigingen en/of 
aanvullingen van de Overeenkomst van toepassing. 
 
 
Hoofdstuk 3: Totstandkoming Overeenkomst 

 
3.1 
Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door 
Schotman aan te geven termijn geldig tenzij er sprake is van 
een evidente vergissing. In laatstgenoemd geval zal er bij 
aanvaarding van een dergelijke aanbieding geen 
Overeenkomst tot stand kunnen komen 

3.2 
Indien er geen termijn is genoemd zijn de aanbiedingen van 
Schotman vrijblijvend en kunnen derhalve door haar op elk 
moment worden ingetrokken. 
 

3.3 
Alle gegevens in de door Schotman verstrekte prijslijsten en 
brochures zijn zo nauwkeurig mogelijk opgeven. Deze zijn voor 
Schotman slechts bindend, indien dit door Schotman uit-
drukkelijk schriftelijk is bevestigd. 
 
3.4 
Prijsaanduidingen, toezending van prijslijsten, brochures en/of 
(andere) documentatie verplicht Schotman niet tot levering van 
Zaken. Schotman behoudt zich steeds het recht voor om 
orders en opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.  
 
3.5 
Een Overeenkomst komt bij een door de Afnemer 
geplaatste inkooporder(s) voor Zaken slechts tot stand 
indien Schotman deze inkooporder(s) schriftelijk heeft 
aanvaard. 
 
3.6 
Indien de Afnemer in de acceptatie van een offerte of een 
orderbevestiging voorbehouden of wijzigingen t.o.v. het 
door Schotman gestelde aanbrengt, komt de Overeenkomst 
niet tot stand. Schotman kan nimmer worden geacht met de 
door Afnemer aangebrachte voorbehouden of wijzigingen te 
hebben ingestemd. 
 
3.7 
De laatste Overeenkomst, inclusief de in deze 
Overeenkomst genoemde en bij deze  
Overeenkomst bijgevoegde documenten, vormt de gehele 
Overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de Zaken 
waarop de Overeenkomst betrekking heeft en treedt in de 
plaats van alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge 
overeenkomsten met betrekking tot dezelfde Zaken. 
 
3.8 
Een aanvulling of wijziging van de Overeenkomst 
(waaronder deze Voorwaarden) is slechts geldig wanneer 
dit schriftelijk en bevoegdelijk is ondertekend door de 
Partijen. Een dergelijke aanvulling of wijziging heeft slechts 
betrekking op de levering van de Zaken waarvoor dit 
expliciet is overeengekomen en geldt dus niet voor andere 
leveringen. 
 
 
Hoofdstuk 4: Gegevens, tekeningen, modellen en 
handleidingen 
 
4.1 
Indien Zaken door Schotman worden geproduceerd op basis 
van door de Afnemer verstrekte modellen of door de Afnemer 
voorgeschreven ontwerpgegevens, ontwerptekeningen of 
andere specificaties, is de Afnemer aansprakelijk voor de 
juistheid van deze modellen, gegevens en tekeningen. Alleen 
ingeval van evidente onjuistheid die op eenvoudige wijze 
zichtbaar is, geldt voor Schotman een waarschuwingsplicht. 
Schotman is dus niet verplicht om te controleren of de door de 
Afnemer gegeven aanwijzingen correct zijn voor een goede 
werking c.q. toepassing van de Zaken. 
 
4.2 
Al de door Schotman uitgegeven brochures, catologi, 
tekeningen, beschrijvingen, specificaties en reclame zijn 
uitsluitend opgesteld om een indruk te geven van de daarin 
beschreven Zaken. Deze documenten maken geen deel uit 
van de Overeenkomst. Schotman kan bovendien in de 
specificaties, het ontwerp of het materiaal van de Zaken 
wijzigingen aanbrengen die bijvoorbeeld nodig zijn om te 
voldoen aan de toepasselijke veiligheidsnormen of het door 
Schotman verlangde kwaliteitsniveau. 
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4.3 
Fabricage- en detailtekeningen worden tenzij anders 
schriftelijk is overeengekomen niet door Schotman verstrekt.  
 
4.4  
De Afnemer verbindt zichzelf, haar werknemers en ingezette 
derden ertoe om - voor zover van toepassing - de 
montagehandleiding en de technische (gebruiks) 
handleidingen van de Zaken steeds te raadplegen en na te 
leven. 
 
 
Hoofdstuk 5: Levertijd 
 
5.1 
Indien er geen schriftelijke expliciete leveringsdatum is 
overeengekomen, gaat de levertijd in op het laatste van de 
navolgende tijdstippen: 

a) de datum van totstandkoming van de 
Overeenkomst; 
 
b) de ontvangstdatum van al hetgeen volgens de 
Overeenkomst door de Afnemer aan Schotman 
bij vooruitbetaling moest worden voldaan; 
 
c) de ontvangstdatum van de voor Schotman 
voor de uitvoering van de  
Overeenkomst noodzakelijke informatie. 

 
5.2 
De levertijd is altijd gebaseerd op de ten tijde van het sluiten 
van de Overeenkomst geldende feiten en omstandigheden 
waaronder - dus niet uitsluitend - het verwachte tijdsitp van 
levering van de voor de uitvoering van de Overeenkomst door 
Schotman bestelde zaken en onderdelen. Indien - zonder 
eigen nalatigheid van Schotman - vertraging bij de leveranciers 
van Schotman ontstaat wordt de levertijd in de relatie tussen 
Schotman en Afnemer hiermee verlengd. 
 
5.3 
De levertijd wordt bovendien verlengd met de duur van de 
vertraging die aan de zijde van Schotman ontstaat ten gevolge 
van het niet tijdig voldoen door de Afnemer aan enige uit de 
Overeenkomst voortvloeiende verplichting of een van hem te 
vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de 
Overeenkomst. 
 
5.4 
Indien is overeengekomen dat Schotman voor het transport 
zorgdraagt, kan vertraging aan de zijde van de 
transporteur/koerier nimmer aan Schotman worden 
tegengeworpen. De eventueel van toepassing zijnde levertijd 
wordt met de tijd van een dergelijke vertraging verlengd. 
 
5.5 
Indien – met inachtneming van het bepaalde in het vorige 
Artikelen – desalniettemin de levertijd zou worden 
overschreden, is de Afnemer gerechtigd Schotman schriftelijk 
een redelijke termijn te stellen waarbinnen levering alsnog 
moet plaatsvinden. Indien Schotman na ommekomst van deze 
termijn in gebreke blijft, is de Afnemer gerechtigd de 
Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte door een 
schriftelijke verklaring te ontbinden. Dit ontbindingsrecht kan 
derhalve niet worden ingeroepen ten aanzien van 
deelleveringen die reeds hebben plaatsgevonden.  
 
5.6 
Overschrijding van de overeengekomen leverdatum geeft 
geen recht op niet-nakoming aan de kant van de Afnemer van 
enige uit de Overeenkomst overblijvende verplichtingen noch 
op recht voor de Afnemer om enige aanvullende of 
vervangende schadevergoeding van Schotman te vorderen. 
 

5.7 
Schotman is gerechtigd om de Zaken te leveren in gedeelten 
(deelleveranties), welke zij afzonderlijk mag factureren. De 
Afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig de 
termijnen die blijken uit de Overeenkomst (waaronder deze 
Voorwaarden). 
 
Hoofdstuk 6: Eigendomsvoorbehoud 
 
6.1 
Schotman blijft eigenaar van al de door haar geleverde of nog 
te leveren Zaken, zolang de Afnemer vorderingen terzake van 
de tegenprestatie van de Overeenkomst of een andere 
overeenkomst met Schotman niet betaald heeft. 
 
6.2 
De Afnemer is verplicht om de betreffende Zaken zorgvuldig, 
en zoveel mogelijk identificeerbaar en herkenbaar als 
eigendom van Schotman onder zich te houden en op eerste 
verzoek Schotman toegang te geven teneinde dit te 
controleren. 
 
6.3 
Indien de Afnemer zijn verplichtingen jegens Schotman niet 
nakomt of Schotman – te harer beoordeling – gegronde vrees 
heeft dat verplichtingen jegens haar niet zullen worden 
nagekomen, is Schotman zonder voorafgaande 
ingebrekestelling gerechtigd om de door haar geleverde Zaken 
- eventueel na demontage -  op te halen. De Afnemer dient aan 
een en ander zijn medewerking te verlenen en verleent door 
de toepasselijkheid van deze Voorwaarden reeds nu voor 
alsdan toestemming aan Schotman om zijn bedrijfsterreinen 
en -gebouwen te betreden zodat Schotman in de gelegheid is 
om de door haar geleverde Zaken op te halen. 
 
6.4 
De kosten verband houdende met het inroepen van het 
eigendomsvoorbehoud, alsmede de eventuele 
minderopbrengst, moeten door de Afnemer aan Schotman 
worden vergoed binnen 5 werkdagen nadat Schotman het 
aldus vast te stellen bedrag schriftelijk aan Afnemer heeft 
opgegeven. 
 
Hoofdstuk 7: Levering en risico-overgang 
 
7.1  
De Zaken zijn voor risico (voor omstandigheden zoals diefstal, 
verlies, beschadiging en tenietgaan) van de Afnemer vanaf het 
moment van de levering ook al is er nog sprake van een van 
toepassing zijnde eigendomsvoorbehoud.  
 
7.2 
De Afnemer is verplicht tot onmiddellijke afname op het 
moment waarop de te leveren Zaken voor ophalen,  
verzending of transport gereed staan. 
 
7.3 
Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen geschiedt 
levering vanuit de bedrijfsruimte van Schotman te Assen. 
Transportkosten komen derhalve - tenzij anders schriftelijk is 
overeengekomen - voor rekening van de Afnemer die het 
vervoer zelf dient te (laten) verzorgen. Het inladen is eveneens 
voor rekening en risico van de Afnemer. 
De levering wordt alsdan geacht plaats te vinden op het 
moment waarop aan de Afnemer schriftelijk is medegedeeld, 
dat de Zaken gereed en te zijner beschikking zijn, dan wel, bij 
gebreke van een dergelijke kennisgeving, op het moment van 
afgifte van de Zaken aan de Afnemer c.q. diens hulppersoon 
(vervoerder). 
 
7.4 
Indien schriftelijk is overeengekomen dat de levering op een 
andere locatie plaatsvindt dan vanuit de bedrijfsruimte van 

Schotman, zal Schotman voor het transport c.q. de verzending 
zorgdragen. Het transport van door de Afnemer van Schotman 
gekochte zaken geschiedt in dat geval franco en de 
transportkosten zullen in de koopsom van de Zaken zijn 
inbegrepen. 
 
De levering vindt in dat geval plaats door bezitsverschaffing op 
de in de Overeenkomst genoemde locatie. 
Het transport, de verzending en vervoersverpakking van de 
door de Afnemer van Schotman gekochte Zaken worden – 
indien Schotman hiervoor zorgdraagt - door haar naar beste 
weten en kunnen verzorgd, zonder dat Schotman hiervoor 
enige aansprakelijkheid draagt. 
 
7.5 
De Afnemer is gehouden om zich zodanig te gedragen en is 
bovendien gehouden om alle informatie en documenten te 
verstrekken die voor transport, verzending en – voor zover van 
toepassing – de invoer benodigd zijn teneinde de levering zo 
snel en efficient mogelijk te laten plaatsvinden. De eventuele 
meerkosten tengevolge van het niet nakomen van deze 
verplichting komen voor rekening van de Afnemer.  
 
7.6 
Indien de Zaken binnen de overeengekomen levertijd niet door 
de Afnemer zijn afgenomen, worden de Zaken door Schotman 
voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen. Schotman 
is derhalve gerechtigd deze meerkosten aan de Afnemer door 
te belasten. 
 
Hoofdstuk 8: Controle, keuring, beproeving en reclames 
 
8.1 
De Afnemer is verplicht de geleverde Zaken c.q. de verpakking 
direct bij aflevering te controleren op aantallen en zichtbare 
gebreken. 
Eventuele beschadigingen (inclusief verpakking) van de Zaken 
of tekorten in het aantal van de geleverde Zaken, dient de 
Afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de 
vervoersdocumenten te (laten) vermelden en bovendien 
terstond (in ieder geval binnen 5 werkdagen) na aflevering 
schriftelijk aan Schotman mede te delen. 
 
8.2 
De Afnemer is voorts gehouden om de door Schotman 
geleverde Zaken onder de gegeven omstandigheden zo snel 
mogelijk te keuren en te beproeven. Non-conformiteit die 
hierdoor kan worden vastgesteld dient terstond, doch uiterlijk 
binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk aan Schotman 
te worden meegedeeld. Maakt de Afnemer geen tijdig gebruik 
van een mogelijkheid tot keuring of beproeving, dan zal de 
levering van Zaken als goedgekeurd gelden.  
 
8.3 
Voor reclames inzake verborgen gebreken geldt een termijn 
van drie maanden na levering van de Zaken. Na ommekomst 
van deze termijn kan nimmer een beroep worden gedaan op 
een verborgen gebrek. 
 
Tijdige reclames ter zake van verborgen gebreken moeten 
binnen 5 werkdagen na ontdekking schirftelijk bij Schotman 
worden ingediend.  
 
8.4 
Indien de Afnemer tijdig op grond van Artikel 8.1 of Artikel 8.2 
of 8.3 schriftelijk reclameert, dient hij dit onder nauwkeurige 
opgave van de aard en grond van de klachten te doen met - 
indien mogelijk - toezending van foto’s. Op eerste verzoek van 
Schotman dient de Afnemer haar in de gelegenheid te stellen 
om de stellingen van de Afnemer te controleren. 
 
 
 

8.5 
Bij schending van verplichtingen van de Afnemer van het 
bepaalde in Artikel 8.1 en/of Artikel 8.2 en/of Artikel 8.3 en/of 
Artikel 8.4 vervalt elke aanspraak op de betreffende grond 
jegens Schotman. 
 
8.6 
De Afnemer is niet gerechtigd om vanwege kleine gebreken de 
Zaken niet in ontvangst te nemen. 
 
8.7 
Schotman dient door de Afnemer in de gelegenheid te worden 
gesteld aan de eventuele tekortkomingen, blijkende bij keuring 
en/of beproeving, tegemoet te komen alvorens de levering van 
zaken en/of de uitvoering van werken als afgekeurd kunnen 
gelden.  
 
8.8 
De tinten, de kleurschakeringen en/of het esthetisch aspect 
van de Zaken kan nimmer reden zijn tot het weigeren van de 
levering en levert nimmer non-conformiteit op. 
 
8.9 
Reclames worden alleen door Schotman in behandeling 
genomen, indien de Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens 
Schotman heeft voldaan. 
 
Hoofdstuk 9: Garantie 
 
9.1 
Schotman garandeert aan de Afnemer dat de Zaken vrij zijn 
van ontwerp-, materiaal- en productiefouten bij normaal 
gebruik voor een periode van ten hoogste 12 (twaalf) maanden 
vanaf de factuurdatum van die Zaken. Na ommekomst van 
deze termijn vervalt de garantie en kan Schotman nimmer 
worden aangesproken op non-conformiteit of andere 
tekortkomingen. 
 
9.2 
De garantie als vermeld in het vorige Artikel is niet van 
toepassing op Zaken of onderdelen daarvan die: 

a) zonder toestemming van Schotman door de 
Afnemer of derden zodanig zijn gerepareerd of 
aangepast dat dit, geheel ter beoordeling van 
Schotman, de duurzaamheid van de Zaken heeft 
beïnvloed; 
b) het gevolg zijn van aanpassingen, ongelukken, 
onjuist gebruik, misbruik, verwaarlozing of aan 
abnormale slijtage onderworpen zijn geweest; 
c) zijn geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden op 
een wijze die strijdig is met de aanwijzingen van 
Schotman of van de fabrikant c.q. waarbij de 
aanwijzingen van de fabrikant of van Schotman 
voor montage, gebruik en onderhoud niet zijn 
opgevolgd;  
d) in abnormale of ongebruikelijke mate fysiek of 
elektrisch zijn belast, aan abnormale of 
ongebruikelijke omgevingsfactoren zijn 
blootgesteld, zijn misbruikt of op nalatige wijze 
zijn behandeld of bediend; 
e) de Afnemer niet heeft voldaan aan het 
bepaalde in Artikel 8. 

Er geldt ook geen garantie voor: 
f)  materialen, zaken, werkwijzen en constructies, 
die als maatwerk op uitdrukkelijke instructie van 
de Afnemer zijn toegepast; 
g) op door of namens de Afnemer aangeleverde 
materialen en zaken die in de Zaken zijn 
verwerkt;. 
h) Zaken en/of de vervanging van onderdelen 
van Zaken die aan normale slijtage onderhevig 
zijn. 
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Voor al deze gevallen geldt dus geen garantie en kan 
Schotman nimmer op welke grond dan ook aansprakelijk 
worden gesteld.  
 
9.3 
De garantie van Artikel 9.1 is ook niet van toepassing indien 
de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige 
verplichting, die voor hem uit de met Schotman gesloten 
overeenkomst of uit een daarmee samenhangende 
overeenkomst voortvloeit. 
 
9.4 
Indien er een rechtsgeldig beroep op Artikel 9.1 wordt gedaan, 
zal Schotman alle relevante gebreken in de Zaken repareren 
die het gevolg zijn van een ondeugdelijk ontwerp of materiaal 
waardoor de werking van de betreffende Zaken in relevante 
mate wordt aangetast. 
Schotman heeft ten allen tijde het recht om Zaken die 
gebreken vertonen niet te repareren, maar te vervangen door 
dezelfde c.q. soortgelijke Zaken die geen gebreken vertonen 
en beantwoorden aan de Overeenkomst die zij met de 
Afnemer heeft gesloten. Indien Schotman ter voldoening aan 
haar garantieverplichtingen (onderdelen van) Zaken vervangt, 
worden c.q. (vanwege het eigendomsvoorbehoud) blijven de 
vervangen Zaken (wederom) haar volledige eigendom.  
 
De Afnemer dient Schotman op eerste verzoek van Schotman 
in de gelegenheid te stellen om het bepaalde in dit Artikel uit 
te voeren. 
Vanzelfsprekend zal Schotman voor de vervanging of 
reparatie van de Zaken geen kosten in rekening brengen 
indien de garantiebepaling van Artikel 9.1 van toepassing is. 
 
9.5 
Schotman heeft – in afwijking van Artikel 9.4 -  het recht voor 
Zaken of onderdelen van Zaken die Schotman van derden 
betrekt de garantieverplichtingen van de derde(n) jegens haar 
aan de Afnemer over te dragen. Schotman zal jegens Afnemer 
ter zake de non-conformiteit gekweten zijn wanneer zij haar 
vordering op die derde aan de Afnemer overdraagt krachtens 
een akte van cessie waarmee de Afnemer dient in te stemmen. 
 
9.6 
Naast de garantie van Artikel 9.1 geeft Schotman geen andere 
garanties af met betrekking tot de Zaken en kan zij - 
behoudens opzet of grove schuld van de directie van 
Schotman - nimmer op enige grond aansprakelijk worden 
gesteld ter zake van de door haar geleverde Zaken. 
 
9.7 
Schotman geeft geen garantie dat haar software zal werken in 
combinatie met alle hardware of softwareproducten die door 
derden worden geleverd, dat de werking van de software 
ononderbroken of foutvrij zal zijn of dat alle softwaredefecten 
worden gecorrigeerd. 
 
9.8 
Rechtsvorderingen op basis van dit Artikel non-conformiteit 
dienen bovendien binnen één jaar na de tijdige reclame op 
straffe van verval van recht bij de bevoegde rechter aanhangig 
te worden gemaakt. 
 
9.9 
De bewijslast voor het voldaan hebben aan de voorwaarden 
als bedoeld in Artikel 9.1 en het niet-voldaan hebben aan de 
uitzonderingen als bedoeld in Artikel 9.2 rust bij de Afnemer. 
 
9.10 
Het beweerdelijk niet-nakomen door Schotman van haar 
garantieverplichtingen ontslaat de Afnemer niet van de 
verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met 
Schotman gesloten overeenkomst. 
 

Hoofdstuk 10: Aansprakelijkheid 
 
10.1 
Schotman is - behoudens opzet of grove schuld van de directie 
van Schotman - nimmer aansprakelijk voor indirecte schade 
waaronder – maar niet beperkt tot - schade die niet het 
onmiddellijke gevolg van een schadeveroorzakende 
gebeurtenis is, alsmede bijzondere schade van welke aard dan 
ook, en waarin onder meer zijn begrepen winstderving, 
inkomstenverlies, onderbreking van de exploitatie, 
vervangingskosten, kostenstijging en/of verlies van verwachte 
besparingen, overheadkosten, bedrijfsschade, en/of verlies 
van elektrische aansluiting, gebruikschade en/of 
kapitaalkosten; 
10.2 
Schotman is ook nimmer aansprakelijk voor: 
1. schade, ontstaan als gevolg van door de Afne-

mer of in diens opdracht door derden uitge-
voerde werkzaamheden;  

2. voor aantasting of tenietgaan van enige soft-
ware, firmware, informatie of geheugengege-
vens van de Afnemer of diens afnemers opgeno-
men in, opgeslagen op, of geïntegreerd in appa-
ratuur geretourneerd aan Schotman voor repara-
ties, ongeacht of deze reparaties onder de ga-
rantie vallen; 

3. ontladingen in de atmosfeer, te hoge voltages, 
chemische invloeden en voor verlies en schade 
tijdens doorvoer.  

10.3 
De totale aansprakelijkheid van Schotman voor directe schade 
is – behoudens opzet of grove schuld van de directie van 
Schotman – in aanvulling op hetgeen reeds in deze 
Voorwaarden is bepaald in ieder geval beperkt tot maximaal 
het bedrag van de factuurwaarde van de geleverde Zaken 
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  
 
10.4 
Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende 
voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door 
leveranciers of onderaannemers van Schotman aan Schotman 
kunnen worden tegengeworpen, zullen door Schotman ook 
aan haar Afnemer kunnen worden tegengeworpen. 
 
10.5 
De werknemers van Schotman of door Schotman voor de 
uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen 
kunnen zich jegens de Afnemer beroepen op alle aan de 
Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen alsof zij zelf bij 
die Overeenkomst partij waren. 
 
10.6 
De Afnemer zal Schotman, haar werknemers en haar voor de 
uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen 
vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met 
de nakoming door Schotman van de Overeenkomst. 
 
10.7 
Indien en voor zover Schotman op grond van de artikelen 
6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek als producent wordt 
beschouwd, worden de aansprakelijkheden, die niet onder de 
artikelen 6:185 e.v. BW vallen, uitgesloten. 
 
10.8 
In afwijking van hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, is 
Schotman wel aansprakelijk, indien en voorzover aanspraak 
bestaat op vergoeding van de betreffende schade op grond 
van de door Schotman afgesloten (bedrijfs)aansprakeli-
jkheidsverzekering. Deze clausule verplicht Schotman niet tot 

het afsluiten en instandhouden van een dergelijke verzekering 
en evenmin tot het sluiten van een verzekering met zodanige 
polisvoorwaarden dat er dekking had kunnen zijn. 
 
Hoofdstuk 11: Ordersom 
 
11.1 
De prijzen van de Zaken is gelijk aan hetgeen Schotman in de 
geaccepteerde offerte of in de orderbevesting heeft vermeld 
en bij gebreke daarvan de prijzen die voor de Zaken zijn 
opgenomen in de gepubliceerde prijslijst van Schotman en bij 
gebreke daarvan de prijzen die ten tijde van de levering bij 
Schotman voor de betreffende Zaken gangbaar zijn. 
 
11.2 
De prijzen van Schotman zijn tenzij schriftelijk anders is 
vermeld altijd: 
* vermeld in Euro's; 
* exclusief omzetbelasting of een andere geldende belasting, 
die de Afnemer zal voldoen bovenop de verschuldigde betaling 
voor de Zaken. 
 
11.3 
Indien gebruik wordt gemaakt van emballage is dit niet in de 
prijs begrepen en wordt dit – indien Schotman dit wenst – aan 
de Afnemer in rekening gebracht. Zodra de emballage franco 
en in onbeschadigde staat binnen twee maanden na levering 
wordt terugontvangen, zal creditering voor de kosten van 
emballage plaatsvinden en zal Schotman het hiervoor 
ontvangen bedrag aan de Afnemer terugstorten.  
 
11.4 
Indien later dan twee maanden na de totstandkoming van de 
Overeenkomst prijsbepalende factoren, zoals de prijzen van 
grondstoffen en/of benodigde materialen, vrachtkosten, 
energiekosten, assurantiepremies, lonen, sociale lasten, 
belastingen, invoerrechten, accijnzen, valutakoersen naar het 
oordeel van Schotman substantiële wijzigingen ondergaan, is 
Schotman gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. prijzen 
dienovereenkomstig te verhogen. Dit geldt ook indien deze 
verhogingen in de visie van de Afnemer bij het sluiten van de 
overeenkomst voorzienbaar waren.  
 
11.5 
Schotman zal de Afnemer schriftelijk of per e-mail informeren 
over prijsverhoging op basis van het vorige Artikel en de 
Afnemer heeft dan het recht om de met Schotman gesloten 
overeenkomst te ontbinden gedurende een periode van 5 
werkdagen na deze schriftelijke kennisgeving van Schotman. 
 
Hoofdstuk 12: Betaling en facturatie 
 
12.1 
Alle betalingen dienen, zonder enige korting, opschorting of 
verrekening, in Euro’s te geschieden door middel van storting 
of overmaking op de bankrekening van Schotman. Indien er 
door Schotman geen betalingstermijn is vermeld, dient de 
betaling binnen 30 dagen na factuurdatum op de bankrekening 
van Schotman te zijn ontvangen. De op de bankafschriften van 
Schotman aangegeven valutadag is bepalend en wordt 
derhalve als betalingsdag aangemerkt. 
 
12.2 
Indien de Afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet 
tijdig voldoet is hij van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling in verzuim. 
 
12.3 
Zodra de Afnemer met enige betaling in verzuim is, zijn alle 
eventuele andere vorderingen van Schotman (voor zover nog 
niet opeisbaar) op de Afnemer ook onmiddellijk opeisbaar en 
treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim van 

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
onmiddellijk in.  
 
12.4  
Indien de Afnemer in staat van faillissement is verklaard, 
(voorlopig) surseance van betaling heeft aangevraagd, in 
liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt dan wel 
conservatoir of executoriaal beslag op zijn zaken of 
vorderingen wordt gelegd, zijn alle vorderingen van Schotman 
op de Afnemer ten allen tijde onmiddellijk, zonder dat hiertoe 
een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, opeisbaar met 
alle door de Afnemer verschuldigde rente en kosten.  
 
12.5 
Met ingang van de dag waarop de Afnemer in verzuim is, is hij 
aan Schotman van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 
de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. 
 
12.6 
Schotman is te allen tijde gerechtigd om, alvorens te leveren 
of daarmee voort te gaan of met de uitvoering van een 
overeenkomst te beginnen of voort te gaan, voldoende 
zekerheid - zulks uitsluitend te harer beoordeling - voor het 
nakomen van de betalingsverplichtingen van de Afnemer te 
verlangen indien er naar het oordeel van Schotman aanleiding 
bestaat om zekerheid te verlangen vanwege omstandigheden 
zoals de solvabiliteit of de liquiditeitspositie van de Afnemer 
zelfs indien deze omstandigheden niet in enig verband staan 
met de uitvoering van de Overeenkomst. 
 
 
12.7. 
Indien de Afnemer niet in staat is of weigert om de op grond 
van het vorige Artikel verlangde zekerheid te stellen,  geeft dit 
Schotman de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden of 
om haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar 
recht op vergoeding van de gemaakte kosten, winstderving en 
eventueel door haar geleden of te lijden schade. 
 
12.8 
Elke betaling van de Afnemer strekt primair ter voldoening van 
de door hem verschuldigde rente en kosten en wordt daarna 
in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. 
 
12.9 
Zodra een opeisbare vordering niet is voldaan, is Schotman 
gerechtigd incassomaatregelen te treffen en hiertoe derden in 
te schakelen. Al de daaruit voortvloeiende kosten zowel in 
rechte als buiten rechte komen volledig voor rekening van de 
Afnemer. 
 
De alsdan door de Afnemer te betalen buitengerechtelijke 
kosten worden gefixeerd op een bedrag van vijftien procent 
(15%) van het volledig openstaande opeisbare bedrag, met 
een minimum van EUR 300,00.  
 
Hoofdstuk 13 Opschorting en ontbinding Overeenkomst 
 
13.1 
Vanaf het moment dat het aan Schotman verschuldigde - 
ongeacht welke grond -  opeisbaar is geworden en nog niet is 
betaald, is Schotman gerechtigd, onverminderd haar rechten 
op schadevergoeding en rente, de Overeenkomst bij 
aangetekend schrijven geheel of ten dele ontbonden te 
verklaren, zonder dat hiertoe voorafgaande ingebrekestelling 
of rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder dat Schotman 
tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en 
onverminderd de haar verder toekomende rechten.   
 
13.2 
Het eigendomsvoorbehoud blijft bij de ontbinding van de 
Overeenkomst altijd volledig gehandhaafd zodat Schotman 
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gerechtigd is om de betreffende Zaken terug te (doen) halen 
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 6 
(Eigendomsvoorbehoud) van deze Voorwaarden.  
 
13.3 
In geval van ontbinding krachtens Artikel 13.1 is de Afnemer 
aan Schotman in ieder geval verschuldigd: de voor alle Zaken 
overeengekomen prijs onder aftrek van de reeds voldane 
termijnen en de ten gevolge van de ontbinding door Schotman 
bespaarde kosten. Voorts is de Afnemer schadevergoeding 
verschuldigd, waaronder begrepen de verliezen die Schotman 
lijdt tengevolge van de ontbinding. De Afnemer is verplicht om 
het aldus vast te stellen bedrag te betalen binnen 5 werkdagen 
nadat Schotman de hoogte hiervan aan de Afnemer heeft 
opgegeven.  
 
13.4 
Indien het bepaalde in Artikel 13.1 van toepassing is heeft 
Schotman te harer keuze ook de bevoegdheid om – alvorens 
tot ontbinding over te gaan - zonder ingebrekestelling en 
zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de 
Overeenkomst of andere overeenkomsten die zij met de 
Afnemer heeft gesloten voor ten hoogste 6 maanden op te 
schorten, zulks zonder dat Schotman tot enige schadever-
goeding of garantie gehouden is of zal zijn en onverminderd 
de haar verder toekomende rechten. Gedurende de 
opschorting is Schotman bevoegd en aan het einde daarvan is 
zij gehouden te kiezen voor nakoming dan wel voor gehele of 
gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte 
overeenkomst(en). 
 
13.5 
In geval van opschorting krachtens Artikel 13.4 wordt de 
overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van 
de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de 
opschorting door Schotman bespaarde kosten. Voorts is 
Schotman bevoegd om de ter uitvoering van de Overeenkomst 
door haar gereserveerde, in bewerking genomen en 
gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere 
zaken voor rekening en risico van de Afnemer te doen opslaan. 
 
13.6 
De Afnemer is slechts en niet eerder tot beëindiging en/of 
ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd indien het 
tekortschieten van Schotman in rechte onherroepelijk komt 
vast te staan. 
 
Hoofdstuk 14 Overmacht  
14.1 
Indien Schotman niet tijdig kan presteren vanwege Overmacht, 
worden de met haar overeengekomen termijnen verlengd met 
de periode die de situatie van Overmacht vertraging heeft 
gegeven. Dit geldt ook als Afnemer en Schotman expliciete 
termijnen in de Overeenkomst zijn overeengekomen. 
 
14.2 
Indien de situatie van Overmacht meer vertraging geeft dan 
drie volledige kalendermaanden, kan ieder der partijen de 
Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven 
ontbinden zonder enige verdere aansprakelijkheid of 
verplichting tot betaling van schadevergoeding.  
 
14.3 
Indien de op grond van het vorige Artikel ontbonden 
Overeenkomst ten dele door Schotman is uitgevoerd, dient de 
overeengekomen prijs naar rato van het uitgevoerde deel van 
de overeenkomst door de Afnemer aan Schotman te worden 
betaald binnen de termijn, die zou hebben gegolden bij 
volledige uitvoering van de overeenkomst. 
 
 
 

Hoofdstuk 15 Intellectuele Rechten 
 
15.1 
De Intellectuele Rechten die betrekking hebben op de Zaken 
worden nimmer overgedragen en blijven dus volledig 
eigendom van Schotman of de derden-rechthebbenden. Dit 
geldt ook voor de onderdelen van de Zaken waaronder tevens 
wordt verstaan de programma's waarmee de Zaken zijn 
uitgerust.  
 
15.2 
Het bepaalde in het vorige Artikel geldt ook voor offertes van 
Schotman en de daarbij behorende Bijlagen. 
 
15.3 
De Afnemer zal geen handelingen verrichten, en zal niet 
toestaan dat derden handelingen verrichten, die de 
Intellectuele Rechten of de bijbehorende goodwill schaden of 
kunnen schaden. Het is de Afnemer derhalve onder meer 
verboden om (gehele of gedeeltelijke) aanpassingen, 
verwijderingen, verhullingen of verwerking van andere merken 
op de Zaken toe te passen.  
 
15.4 
Al het door Schotman aan de Afnemer geleverde promotie- en 
verkoopdocumentatie blijft eigendom van Schotman en de 
Afnemer zal anderen niet toestaan hiervan gebruik te maken. 
 
15.5 
De Afnemer is verplicht om Schotman onmidddellijk schriftelijk 
in kennis te stellen van inbreuk op de Intellectuele Rechten die 
de Afnemer constateert. Indien de Afnemer naar objectieve 
maatstaven een inbreuk redelijkerwijs had behoren te 
constateren maar stelt dit niet te hebben geconstateerd, wordt 
de Afnemer wel geacht de verplichting van dit Artikel te hebben 
geschonden. 
 
15.6 
Indien een derde beweert dat de door Schotman geleverde 
Zaken een inbreuk maken op Intellectuele Rechten van deze 
derde, is de Afnemer gehouden om Schotman hierover direct 
schriftelijk in kennis te stellen zodat Schotman zich met deze 
derde kan verstaan en derhalve zelf verweer 
 
Hoofdstuk 16 Geheimhouding en gegevensbescherming 
 
16.1 
Partijen zijn gehouden om Vertrouwelijke Informatie 
vertrouwelijk te behandelen en zullen deze informatie - zonder 
toestemming van de andere Partij - niet aan derden 
doorgeven. Dit geldt niet voor doorgifte aan 
groepsmaatschappijen mits deze ook gebonden worden aan 
dit Artikel.  
 
16.2 
Indien een Partij toegang krijgt tot Persoonsgegevens dient zij 
de wettelijke verplichtingen te dier zake na te leven.  
 
17. Algemene bepalingen 
 
17.1 
De Afnemer zal zich in verband met de geleverde en te leveren 
Zaken strikt en volledig houden aan nationale of internationale 
regelgeving alsmede aan de invoer-, uitvoer- en 
gebruiksbeperkingen. De Afnemer zal Schotman schadeloos 
stellen ten aanzien van schade die voor Schotman ontstaat 
door enige overtreding van het bepaalde in de vorige volzin. 
 
17.2 
Twee of meer Afnemers die gezamenlijk met Schotman 
hebben gecontracteerd, zijn jegens Schotman hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. 
 

17.3 
De Afnemer is gehouden om aan haar werknemers en de 
gebruikers van de Zaken alle door Schotman verstrekte 
productkennisgevingen, waarschuwingen, aanwijzingen, 
aanbevelingen en vergelijkbare informatie te verstrekken. 
 
17.4 
Koper vrijwaart Schotman en stelt Schotman schadeloos 
voor alle schadeclaims of andere schadelijke gevolgen van 
welke aard of soort dan ook die voortvloeien uit een 
schending door de Afnemer van een verplichting uit de 
Overeenkomst waaronder deze Voorwaarden.  
 
17.5 
Koper mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van een bevoegd functionaris van Schotman 
(een deel van) zijn rechten of verplichtingen ingevolge de 
Overeenkomst cederen, in licentie geven of uitbesteden aan 
derden.  
 
17.6 
Indien enige bepaling van de Overeenkomst waaronder 
deze Voorwaarden ongeldig mocht zijn, zullen de overige 
bepalingen hun volle werking behouden. In dat geval zullen 
Partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige 
bepaling overeenkomstig het doel en de strekking van de 
Overeenkomst inclusief deze Voorwaarden en wel zodanig 
dat de nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van 
de ongeldige bepaling. 
 
17.7 
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het 
Nederlands en Engels. Indien er een geschil of verschil van 
inzicht bestaat over de inhoud van deze verschillende 
versies dan prevaleert de Nederlandse tekst en deze tekst 
is dan bindend voor Partijen. 
 
17.8 
Deze Voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te 

Groningen gedeponeerd onder nummer 0010-
6619. 

 
17.9 
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en het 

bepaalde in de Overeenkomst, prevaleert het 
bepaalde in de Overeenkomst. 

 
18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
18.1 
Op de Overeenkomst is altijd en slechts Nederlands recht van 

toepassing. 
 

18.2 
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze 

Overeenkomst of naar aanleiding van 
overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten 
zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door 
de bevoegde rechter in Assen.  

 
 
 
 


