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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op 

alle aanbiedingen en overeenkomsten ("Overeenkomsten") waarbij Busch B.V. en/of de aan haar 
gelieerde vennootschappen ("Busch") goederen en/of diensten aanbiedt aan een wederpartij 
("Opdrachtgever").   
 

1.2 Wanneer deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en/of overeenkomsten tot het 
verrichten van leveringen en/of diensten door Busch, zijn alle bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke 
afspraak tussen partijen is afgeweken. De (toepasselijkheid van) inkoop- of andere (algemene) 
voorwaarden van Opdrachtgever worden door Busch nadrukkelijk van de hand gewezen.  

 
1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of aanvullingen daarop gelden slechts voor zover deze 

schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. 
 
1.4 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de 

geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. 
 

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst 
2.1. Alle aanbiedingen daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten van Busch zijn 

vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen.  
 

2.2. De Overeenkomst komt tot stand door afgifte van de opdrachtbevestiging door Busch of doordat Busch 
uitvoering geeft aan de opdracht, al dan niet op grond van een op voorhand uitgebrachte offerte.  

 
2.3. Indien Opdrachtgever de opdracht mondeling verstrekt, wordt de schriftelijke opdrachtbevestiging van 

Busch geacht de inhoud van de Overeenkomst juist weer te geven, tenzij Opdrachtgever onverwijld Busch 
kennis geeft van zijn bezwaren tegen die weergave. 

 
Artikel 3. Prijzen 
3.1. Busch heeft het recht eenmaal per jaar de overeengekomen tarieven of de overeengekomen vaste prijs 

aan te passen.  
 

3.2. Prijswijzigingen gebaseerd op externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe 
leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, 
heffingen of andere lasten kunnen te allen tijde aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Indien en 
voor zover voor de uitvoering van de opdracht hulpmiddelen dan wel hulppersonen nodig zijn, zijn de 
kosten die hieraan verbonden zijn eveneens voor rekening van Opdrachtgever. 
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3.3. De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief btw en eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten en 
overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek (EXW) 
volgens de Incoterms geldend op de datum van de aanbieding.  

 
Artikel 4. Levertijd uitvoering der werkzaamheden 
4.1. Levertijden zijn indicatief en worden, tenzij expliciet schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen, 

slechts bij benadering opgegeven en kunnen nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Een 
overschrijding van de door Busch gecommuniceerde levertijd geeft de Opdrachtgever in geen geval recht 
op schadevergoeding of op ontbinding van de Overeenkomst. Evenmin kan Opdrachtgever ter zake 
aanspraak maken op ontbinding van de Overeenkomst. 

  
4.2. Busch is gerechtigd de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, zolang de 

Opdrachtgever jegens Busch niet aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht 
geldt in beginsel tot het moment dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen op grond van de 
Overeenkomst alsnog is nagekomen, tenzij Busch inmiddels gebruik heeft gemaakt van haar recht de 
Overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat Busch recht op schadevergoeding onverlet. 

 
4.3. De Overeenkomst zal naar beste kunnen van Busch worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte 

aard geven Opdrachtgever geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. Opdrachtgever die van 
mening is dat de prestatie van Busch niet beantwoordt aan de overeenkomst, is verplicht Busch – op 
straffe van verval van rechten – binnen acht dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd, c.q. 
had kunnen constateren, daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen. 

 
4.4. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van 

Busch is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, 
een en ander nadat de Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de 
verplichting van Busch tot nakoming van eventuele montage- en/of installatieverplichtingen. 

 
Artikel 5. Risico 
5.1. Het risico van de door Busch geleverde goederen gaat over op Opdrachtgever op het moment van 

levering volgens de overeengekomen Incoterm geldend op het moment van de aanbieding. Indien geen 
Incoterm overeengekomen is, gaat het risico over op Opdrachtgever op het moment van levering volgens 
de Incoterm af fabriek (EXW). 
 

5.2. Bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de goederen op het terrein van Busch ten behoeve van 
de Opdrachtgever zijn afgezonderd. 

 
Artikel 6. Overmacht 
6.1. Omstandigheden buiten de wil van en/of toedoen van Busch welke van dien aard zijn dat naleving van de 

Overeenkomst redelijkerwijs niet meer (in volle omvang) van Busch gevergd kan worden ook al was deze 
ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, geven Busch het recht de 
overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige 
verplichting tot schadevergoeding. 
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6.2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden o.a.: niet-, niet volledige en/of 
vertraagde levering door de toeleveranciers van Busch, terrorisme, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of 
gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde 
overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij 
het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, 
epidemieën, pandemieën verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, 
storingen in leveringen van energie, defecten aan machines, alles zowel in Busch bedrijf als bij derden van 
wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle 
overige oorzaken, buiten de wil van Busch toedoen ontstaan. 

 
Artikel 7. Aansprakelijkheid 
7.1. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Busch is de 

aansprakelijkheid van Busch voor schade uit hoofde van de Overeenkomst of van een jegens 
Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het factuurbedrag dat op het uit te voeren 
gedeelte van de overeenkomst betrekking heeft, verminderd met de door de Busch gemaakte kosten voor 
inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag nooit hoger zal zijn dan € 250.000,-- (zegge: 
tweehonderdvijftigduizend euro) en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van Busch in het voorkomend geval uitkeert. 
 

7.2. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één (1) jaar vanaf het moment dat de levering is 
voltooid.  

 
7.3. Busch is uitstuitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare directe schade. Onder directe schade wordt 

enkel verstaan: 
a) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de 

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden; 
b) de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Busch aan de 

Overeenkomst te laten beantwoorden; 
c) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze 
Algemene Voorwaarden.  

 
7.4. Aansprakelijkheid van Busch voor alle indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, 

gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, schade door 
bedrijfstagnatie is uitgesloten. 

 
Artikel 8. Garantie  
8.1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Busch in zowel voor de deugdelijkheid van het door 

haar geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of 
geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare 
gebreken aan het geleverde product, waarvan de Opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de 
levering volgens artikel 4.4 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een 
onjuistheid in de door Busch toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking van 
slecht materiaal.  
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8.2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests niet-

waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke 
montage/installatie door Busch. Indien montage/installatie van het product door Busch plaatsvindt gaat 
de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door Busch is 
voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden 
na levering volgens artikel 4.4 zijn verstreken.  

 
8.3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Busch worden weggenomen 

door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Busch, of door 
toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Busch. Alle kosten, die 
uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot 
transportkosten en reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van de demontage en montage/installatie, zijn 
voor rekening van Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt een 
nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden 
na levering volgens artikel 4.4 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2 zodra 18 maanden zijn 
verstreken.  

 
8.4. Voor de door Busch buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en 

soortgelijke diensten wordt, tenzij anders overeengekomen, alleen garantie gegeven op de 
deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 
maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Busch om in geval van ondeugdelijkheid de 
desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 
3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met 
dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn 
verstreken.  

 
8.5. Voor door Busch uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie 

gegeven. 
 
8.6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het 

gevolg zijn van: 
a) de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het 

voorziene normale gebruik; 
b) normale slijtage; 
c) montage/installatie of reparatie door de Opdrachtgever of door derden; 
d) de toepassing van enig onderhoudsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste     

materialen; 
e) in overleg met de Opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; 
f) materialen of zaken, die door de Opdrachtgever aan Busch ter bewerking zijn verstrekt; 
g) materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de 

Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de Opdrachtgever aangeleverde 
materialen en zaken; 

 



 

Revisie 1 – 01-09-2020   Pagina 5 / 7 

 

8.7. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit 
de met Busch gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is 
Busch met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd -  
gehouden. Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Busch tot 
demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, 
vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.  

 
8.8. Indien Busch ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de 

vervangen onderdelen/ producten eigendom van Busch.  
 
8.9. Het beweerdelijk niet-nakomen door Busch van haar garantieverplichtingen ontslaat de Opdrachtgever 

niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de Overeenkomst.  
 
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling 
9.1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Busch totdat alle bedragen die 

Opdrachtgever aan Busch op grond van de Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Busch zijn 
voldaan.  

 
9.2. Voordat de eigendom van de geleverde goederen op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet 

gerechtigd de geleverde zaken te vervreemden, aan een (rechts)persoon te verhuren of in gebruik te 
geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de geleverde zaken, 
waarvan Busch eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, in het kader van Opdrachtgevers 
normale bedrijfsuitoefening. 

 
9.3. Indien en zolang Busch eigenaar van de geleverde zaken is, zal Opdrachtgever Busch onmiddellijk 

schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de geleverde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of 
anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de geleverde zaken. Bovendien zal 
Opdrachtgever Busch op Busch eerste verzoek meedelen waar de geleverde zaken, waarvan Busch 
eigenaar is, zich bevinden. 

 
9.4. Bij beslag op (een deel van) de geleverde zaken, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement, zal 

Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op 
de (eigendoms-)rechten van Busch.  

 
9.5. Opdrachtgever is verplicht op Busch eerste verzoek een bezitloos pandrecht te vestigen op de door Busch 

geleverde zaken, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van 
Busch op Opdrachtgever, waaronder begrepen incassokosten en rente. Bij gebreke daarvan zijn alle 
vorderingen van Busch terstond opeisbaar en is Busch gerechtigd tot ontbinding van de  Overeenkomst 
over te gaan, onverminderd Busch recht op schadevergoeding. 

 
9.6. Indien en voor zover Opdrachtgever de overeengekomen prijs voor de geleverde zaken niet heeft betaald, 

is Opdrachtgever, indien hij de door Busch geleverde zaken aan een derde heeft geleverd, verplicht op het 
eerste verzoek van Busch alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht 
ten behoeve van Busch op alle vorderingen van Opdrachtgever op die derde uit hoofde van die 
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doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Busch uit hoofde van de Overeenkomst of de 
wet. 

  
9.7. Het is Opdrachtgever verboden op de door Busch geleverde zaken – ongeacht of Busch daarvan nog 

eigenaar is – een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen. 
 

9.8. Busch zal steeds – zolang het gekochte en geleverde niet geheel door de Opdrachtgever mocht zijn 
betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan – een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te 
stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na 
levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen.  

 
9.9. Zolang de in lid 8 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kan Busch de levering opschorten en/of de 

Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd Busch recht op 
nakoming en/of schadevergoeding. 

 
Artikel 10. Betaling 
10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na 

factuurdatum. 
 
10.2. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige 

aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente 
verschuldigd. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft ter zake gehele voldoening van de vordering, kan 
Busch een derde opdracht geven de vordering te innen, in welk geval Opdrachtgever naast het dan 
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe (juridische en andere) adviseurs en 
deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is Opdrachtgever de door Busch gemaakte 
kosten verschuldigd indien Opdrachtgever bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke 
betaling van het openstaande bedrag. Dit geldt ook ten aanzien van kosten van een 
faillissementsaanvraag, mediation, arbitrage en/of andere alternatieve vormen van geschillenbeslechting.  

 
Artikel 11. Verrekening en opschorting 
11.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan Busch verschuldigd bedrag te verrekenen met 

bedragen welke Busch aan hem verschuldigd mochten zijn. 
 
11.2. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is Opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de 

betaling.  
 
Artikel 12. Privacy 
12.1. Busch leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens na. De 

volledige privacyverklaring is te raadplegen via https://www.buschvacuum.com/nl/nl/privacy-policy. Door 
akkoord te gaan met deze voorwaarden gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de verwerking van 
persoonsgegevens zoals omschreven in de privacyverklaring van Busch. 
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12.2. De persoonsgegevens van Opdrachtgever kunnen door Busch en/of de aan haar gelieerde 
ondernemingen gebruikt worden voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. 

 
Artikel 13. Overige 
13.1. De administratie van Busch levert dwingend bewijs ter zake de door Busch verrichte prestaties en in 

rekening gebrachte vergoedingen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. 
 

13.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te 
dragen of hierop zekerheidsrechten te vestigen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Busch.  

 
13.3. Als in een Overeenkomst wordt gerefereerd aan communicatie welke “schriftelijk” dient te geschieden, 

wordt daaronder verstaan communicatie per brief en communicatie per e-mail. 
 
Artikel 14. Geschillen en bevoegde rechter 
14.1. Elke Overeenkomst tussen Busch en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.  
 

14.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht of overeenkomst 
van of met Busch zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht.   

 
 


