Algemene verkoopvoorwaarden van
ACPS Automotive Services B.V. (after-market)
Algemene verkoopvoorwaarden
Deze Algemene verkoopvoorwaarden zĳn exclusief van toepas-sing op nationale
en internationale zakelĳke transacties met bedrĳven, publiekrechtelĳke rechtspersonen en publiekrechtelĳ-ke ondernemingen.

1. Omvang
1.1 Deze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna ook ‘Ver-koopvoorwaarden’ genoemd) zĳn van toepassing op al-le leveringen gedaan door ACPS Automotive
aan de Ko-per zelfs al zĳn deze Verkoopvoorwaarden mogelĳk niet expliciet genoemd in volgende overeenkomsten.
1.2 Tegenstrĳdige of aanvullende voorwaarden van de Koper of voorwaarden van
de Koper die afwĳken van deze Ver-koopvoorwaarden worden geen onderdeel
van enige overeenkomst tenzĳ ACPS Automotive uitdrukkelĳk schriftelĳk akkoord is gegaan met hun geldigheid. Deze Verkoopvoor-waarden zĳn ook van
toepassing als ACPS Automotive onvoorwaar-delĳk een levering uitvoert aan
de Klant in het bewustzĳn van de algemene voorwaarden van de Koper die tegen-strĳdig zĳn met of afwĳken van de Verkoopvoorwaarden van ACPS Automotive.
1.3 Overeenkomsten die een aanvulling zĳn op of afwĳken van deze Verkoopvoorwaarden die zĳn aangegaan door ACPS Automotive en de Koper met als doel
het uitvoeren van een overeenkomst, moeten schriftelĳk in de overeenkomst
worden vermeld. Dit geldt ook voor de annulering van de schriftelĳke vormvereiste.
1.4 De wettelĳke rechten van ACPS Automotive buiten het bestek van deze Verkoopvoorwaarden blĳven onaangetast.

2. Totstandbrenging van de overeenkomst
2.1 De aanbiedingen en offertes van ACPS Automotive kunnen zonder kennisgeving
worden gewĳzigd en zĳn niet-bindend tenzĳ ze uitdrukkelĳk zĳn aangewezen
als een bindende aan-bieding.
2.2 Afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en afmetingsspeciﬁ-caties evenals andere beschrĳvingen van de levering of dienst van de documenten die bĳ de aanbieding behoren, zĳn alleen bĳ benadering, tenzĳ deze uitdrukkelĳk als bindend zĳn aangewezen door een schriftelĳke of elektroni-sche verbintenis. Ze
vertegenwoordigen geen overeen-komst of garantie van corresponderende
kwaliteit van de levering of dienst. In het geval dat de bepaalde kwaliteit van de
levering of dienst bindend is overeengekomen met de Koper, mag ACPS Automotive nog steeds wĳzigingen doorvoeren in zoverre deze redelĳk zĳn voor de
Koper of worden ge-maakt als gevolg van verplichte wettelĳke voorschriften.
Het recht om de goederen te wĳzigen met betrekking tot ontwerp en vorm is
voorbehouden als de wĳzigingen niet substantieel zĳn en redelĳk zĳn voor de
Koper. In het ge-val dat ze onredelĳk zĳn voor de Koper, heeft de Koper het recht
de overeenkomst te ontbinden. Verdergaande aan-spraken zĳn uitgesloten.
2.3 Tenzĳ anderszins uitdrukkelĳk schriftelĳk overeengeko-men zĳn de goederen
niet geschikt voor enig speciﬁek doel of gebruik en bezitten ze geen speciﬁeke
kwaliteiten die de Koper gerechtigd is te verwachten, waarbĳ rekening wordt
gehouden met (i) het type goederen en (ii) de pu-blieke verklaringen gedaan
door of namens ACPS Automotive of door een andere persoon in een vorige
schakel van de contrac-tuele keten, met name als onderdeel van een advertentie of op een etiket en ACPS Automotive is overeenkomstig niet aansprake-lĳk
voor enig gebrek aan conformiteit van de goederen. Daarnaast hoeven de goederen niet van dezelfde kwaliteit te zĳn als een monster of specimen dat ACPS
Automotive heeft ver-strekt aan de Koper voor de totstandbrenging van de
over-eenkomst.
2.4 Een order wordt pas bindend, zodra deze schriftelĳk door ACPS Automotive is
bevestigd. Orderbevestigingen die zĳn aange-maakt in geautomatiseerde processen zonder een hand-tekening en naam worden desalniettemin geacht
schrifte-lĳke orderbevestigingen te zĳn. Het niet reageren van ACPS Automotive
op aanbiedingen, orders, verzoeken of andere verklaringen door de Koper kan
alleen worden opgevat als toestemming als dit uitdrukkelĳk schriftelĳk is overeengekomen. Bovendien zĳn orderbevestigingen die dui-delĳke fouten, spelfouten of verkeerde berekeningen be-vatten, niet bindend voor ACPS Automotive.
2.5 Als de totstandbrenging van de overeenkomst plaatsvindt via internetplatforms,

is deze onderhevig aan de ge-bruiksvoorwaarden van het desbetreffende platform; in alle andere opzichten zĳn de bepalingen van deze Ver-koopvoorwaarden van toepassing.
2.6 ACPS Automotive behoudt alle eigendomsrechten en auteursrechten van aanbiedingen, tekeningen, afbeeldingen en andere documenten. Deze documenten
mogen niet openbaar worden gemaakt aan derden zonder de voorafgaande,
schriftelĳke toestemming van ACPS Automotive.
2.7 De producten van ACPS Automotive voldoen aan de normen en re-gelgeving
die in de EU van toepassing zĳn. De Koper is verantwoordelĳk voor alle vereiste
testen en/of accepta-ties van producten onder buitenlandse technische normen en regelgeving tenzĳ ACPS Automotive de producten uitdrukke-lĳk aanbiedt voor deze andere landen.

3. Levering, leveringsdatums, late levering
3.1 Tenzĳ anderszins uitdrukkelĳk overeengekomen, wor-den leveringen gemaakt
EXW overeenkomstige Inco-terms® 2020 en met de gebruikelĳke verpakking die
door ACPS Automotive wordt gebruikt. Op verzoek van en voor rekening van de
Koper worden de goederen verzonden naar een andere bestemming (hierna
'Verkoopverzending'). De Koper selecteert de wĳze van verzenden. De Koper
draagt alle aanvullende kosten die zĳn verbonden met de wĳze van verzenden.
Deze kosten worden aan de Koper gecommuniceerd voor de totstandbrenging
van de over-eenkomst. Als de door de Koper geselecteerde wĳze van verzenden
niet beschikbaar is, is ACPS Automotive gerechtigd om de wĳze van verzenden
te bepalen. Op verzoek van en voor rekening van de Koper sluit ACPS Automotive een transport-verzekering af waarmee risico's die door de Koper wor-den
gespeciﬁceerd, worden gedekt.
3.2 De omvang van de levering wordt bepaald door de schriftelĳke orderbevestiging
van ACPS Automotive. Voor alle wĳzi-gingen van de omvang van de levering of
van de te leve-ren goederen die door de Koper zĳn aangevraagd, is een schriftelĳke bevestiging door ACPS Automotive vereist om wettelĳk geldig te zĳn.
3.3 ACPS Automotive heeft het recht om gedeeltelĳke leveringen te doen als dit redelĳk is voor de Koper.
3.4 De leveringsperioden moeten in tekstvorm worden over-eengekomen. De leveringsperioden zĳn niet-bindend tenzĳ ze uitdrukkelĳk zĳn aangewezen als bindend.
3.5 Een leveringsperiode begint met het verzenden van de orderbevestiging door
ACPS Automotive, maar niet voor de volledige verstrekking van alle documenten, goedkeuringen en re-leases die door de Koper moeten worden aangekocht,
de ontvangst van een overeengekomen aanbetaling en de tĳdige, complete en
juiste vervulling door de Koper van alle andere samenwerkingsacties.
3.6 Aan overeengekomen leveringsperioden wordt geacht te zĳn voldaan als ACPS
Automotive de goederen beschikbaar maakt op de overeengekomen plaats van
levering voordat de leveringsperioden zĳn verstreken of – in het geval van een
verkoopverzending overeenkomstig Paragraaf 3.1, Zin 2 – deze overdraagt aan
de persoon die is aangewe-zen om het transport uit te voeren of als de Koper
zĳn weigering aankondigt om de goederen te accepteren. De levering wordt
gemaakt onder het voorbehoud dat ACPS Automotive tĳdige en juiste leveringen
ontvangt van zĳn eigen leve-ranciers.
3.7 Als niet-naleving van de leveringsperioden het gevolg is van overmacht en andere verstoringen waarvoor ACPS Automotive niet verantwoordelĳk is, bĳv.
oorlog, terroristische aan-vallen, pandemieën en epidemieën, import- en exportbe-perkingen, inclusief degenen die invloed hebben op de le-veranciers
van ACPS Automotive, worden de overeengekomen leve-ringsperioden verlengd met de duur van de belemmering. Hetzelfde is van toepassing in het geval
van een industri-ele actie die invloed heeft op ACPS Automotive en zĳn leveranciers.
3.8 In het geval van een vertraagde levering is de Koper al-leen gerechtigd zich terug te trekken uit de overeenkomst als ACPS Automotive verantwoordelĳk is
voor de vertraging.
3.9 Als de Koper een raamovereenkomst heeft gesloten met ACPS Automotive met
een vaste termĳn met betrekking tot toekom-stige leveringen en de Koper haalt
de goederen niet op tĳd op, is ACPS Automotive gerechtigd, na het verstrĳken
van een rede-lĳke wachtperiode, (i) de goederen te leveren en te factu-reren of
(ii) zich terug te trekken uit de overeenkomst of, als de Koper schuldig heeft gehandeld, (iii) een schade-claim ter vervanging van de uitvoering.
3.10 Als de verzending of levering is vertraagd op verzoek van de Koper kan ACPS
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Automotive, beginnend één maand na kennisge-ving van voltooiing van of gereedheid voor verzending, de Koper factureren voor opslagkosten ten bedrage
van 0,5% van het netto totaalbedrag van de factuur voor iedere aan-gevangen
maand. De opslagkosten worden beperkt tot 5% van het netto totaalbedrag van
de factuur, tenzĳ ACPS Automotive bewĳs van hogere kosten levert.

4. Medewerking van de Koper
4.1 Zonder afbreuk te doen aan de bepaling in Paragraaf 7.1 inspecteert de Koper
de geleverde goederen op zichtbare externe schade, stelt deze het vervoerbedrĳf of de expedi-teur van deze schade op de hoogte en verzoekt deze om
schriftelĳke bevestiging van de schade te verstrekken. Als de Koper niet voldoet
aan deze verplichting neemt deze het op zich om ACPS Automotive te compenseren voor alle resulte-rende schades.
4.2 Als de goederen zĳn overhandigd aan de Koper op EUR-pallets of palletkooien
of andere lastdragers (bĳv. postpal-lets), retourneert de Koper hetzelfde aantal,
type en kwali-teit lastdragers aan ACPS Automotive op de plaats van de originele overhandiging of, als retourneren op de plaats van de ori-ginele overhandiging niet mogelĳk is, verzendt de Koper deze tĳdig terug naar ACPS Automotive en op eigen kosten van de Koper.
4.3 Leveringsbonnen worden door een systeem gegenereerd en automatisch verzonden naar het e-mailadres dat is op-gegeven door de Koper. Er kunnen maximaal drie ver-schillende e-mailadressen worden opgegeven voor de verzending.
4.4 De Koper is verantwoordelĳk voor en draagt alle kosten voor de douane-inklaring, ongeacht andere toewĳzingen van verantwoordelĳkheid voor douane-inklaring door de overeengekomen Incoterm.
4.5 Als ACPS Automotive een productterugroeping uitvoert is de Koper verplicht
om passende medewerking te verlenen bĳ het uitvoeren van de productterugroeping, zodat deze efficiënt kan worden geïmplementeerd. In het geval van
een pro-ductterugroeping is de Koper met name verplicht om ACPS Automotive
op de hoogte te stellen van de verblĳfplaats van de te leveren producten in de
verdere leveringsketen tot de eindklant. Om dit te doen moet de Koper regelmatig en geschikt de verblĳfplaats van de goederen documenteren en moet de Koper deze documentatie op verzoek indienen bĳ ACPS Automotive. Op verzoek
van ACPS Automotive is de Koper verplicht de door ACPS Automotive geleverde
goederen of producten terug te roe-pen, die de Koper heeft gefabriceerd en op
de markt heeft gebracht met behulp van goederen die door ACPS Automotive
zĳn ge-leverd. As de Koper van plan is een terugroeping uit te voeren, moet dit
van tevoren worden overeengekomen met ACPS Automotive.
4.6 Als en in de mate waarin de Koper verantwoordelĳk is voor de terugroeping
draagt deze de kosten van de terug-roeping. In ieder geval nemen de Partĳen
het op zich om de kosten van een terugroeping zo laag mogelĳk te hou-den.

5. Overdracht van risico's, vertraagde aanvaarding
5.1. Het risico van onopzettelĳk verlies of achteruitgang van de goederen gaat over
naar de Koper, zodra ACPS Automotive de goederen beschikbaar maakt op de
plaats van levering in overeenstemming met Paragraaf 3.1 Zin 1 of – in het geval van een Verkoopverzending overeenkomstig Para-graaf 3.1 Zin 2 – deze
overdraagt aan de persoon die is aangewezen om het transport uit te voeren.
Dit is ook van toepassing als er deelleveringen worden gemaakt of als ACPS
Automotive de transportkosten op zich heeft genomen in afzonderlĳke gevallen
in afwĳking van Paragraaf 3.1 Zin 2.
5.2. Als de Koper in gebreke blĳft van aanvaarding, kan ACPS Automotive als volgt
compensatie eisen voor de resulterende schade. 0,5% van de nettoprĳs van de
levering voor iede-re dag van vertraging, tot een maximumbedrag van 5% van
de nettoprĳs van de levering. Het risico van onopzet-telĳk verlies of achteruitgang van de goederen wordt overgedragen naar de Koper op het moment dat
deze in gebreke van aanvaarding is.
5.3. Bĳ in gebreke van aanvaarding worden de goederen ge-acht te zĳn geleverd,
met name met betrekking tot de ga-rantieperioden en de betalingsverplichting.
5.4. Ongeacht zĳn aanspraak op vergoeding van de gebreken aanvaardt de Koper
geleverde goeden, zelfs als ze onbe-tekenende gebreken vertonen. De Koper
is ook verplicht om levering te aanvaarden in het geval van aantal varia-ties tot
5% of in het geval dat de bestelde en beschikbaar gemaakte goederen enigszins
vroegtĳdig worden gele-verd.

6. Prijzen
6.1. De overeengekomen prĳs in EUR die het resultaat is van de orderbevestiging,
plus de wettelĳke btw geldig op de factuurdatum zĳn van toepassing.
6.2. Als de Koper geen orderbevestiging ontvangt of als de orderbevestiging geen
prĳsinformatie bevat, is de prĳs-lĳst van toepassing die geldig is op het tĳdstip
van leve-ring.
6.3. Als er meer dan vier maanden verstrĳken tussen de or-derbevestiging en levering, en als er zich gedurende de-ze periode prĳsstĳgingen voordoen, met name
als gevolg van loonstĳgingen, stĳgingen in grondstoffenkosten, al-gemene prĳsstĳgingen als gevolg van inﬂatie of verge-lĳkbare omstandigheden, is ACPS
Automotive gerechtigd om een overeenkomstig hogere prĳs te berekenen. Dit
is ook van toepassing in het geval van een substantiële wĳziging (met ten minste
10%) in de orderbevestiging na de indie-ning van een aanbod van ACPS Automotive of, als ACPS Automotive een raam-overeenkomst heeft gesloten met
een vaste prĳsaf-spraak, in de grondstoffenprĳzen van de respectievelĳke desbetreffende goederen of andere essentiële kostenfac-toren zoals, met name,
energie-, loon-, transport- of ver-zekeringskosten. ACPS Automotive heeft dan
het recht om de prĳzen redelĳkerwĳs te verhogen in de mate waarin ze worden
beïnvloed door de stĳging in kosten. In deze context houdt ACPS Automotive
rekening met de wettelĳke belangen van de Koper, met name met betrekking tot
eventuele reeds aangegane verplichtingen door de Koper om een opvolgende
leve-ring van de goederen te maken tegen een bepaalde prĳs, bĳv. door middel
van prĳsverlagingen. ACPS Automotive levert op verzoek bewĳs van de prĳswĳzigende factoren aan de Koper.
6.4. Als deze niet worden gedekt door aansprakelĳkheid voor materiële gebreken,
vinden leveringen van reserveonder-delen en retourleveringen van gerepareerde goederen plaats onderhevig aan het in rekening brengen van een re-delĳk vast bedrag voor verzending en verpakking, plus een vergoeding voor de
dienst die door ACPS Automotive wordt ver-leend.
6.5. Retouren van foutief bestelde goederen moeten van tevo-ren schriftelĳk worden vermeld aan demg.sales@acps-automotive.com. ACPS Automotive aanvaardt uitsluitend retouren van artikelen in hun originele verpakking die geschikt zĳn voor wederverkoop. De Koper draagt de kosten voor het re-tourtransport. ACPS Automotive kan weigeren geretourneerde goe-deren te aanvaarden waarvoor vervoerskosten verschul-digd zĳn.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1. Tenzĳ anderszins schriftelĳk overeengekomen moeten alle betalingen binnen
14 dagen na de factuurdatum – maar niet voor levering – worden gedaan zonder
aftrek.
7.2. Een betaling wordt geacht te zĳn gedaan, zodra ACPS Automotive over het bedrag kan beschikken.
7.3. Als de betalingsdeadline wordt overschreden, is ACPS Automotive gerechtigd
om vanaf die datum wettelĳke commerciële rente te eisen die op dat moment
in Nederland van toe-passing is (artikel 6:119a Nederlands Burgerlĳk Wetboek), totdat de volledige betaling is ontvangen. ACPS Automotive be-houdt
zich het recht voor om verdere schadevergoedingen te eisen
7.4. Als de Koper met de betaling in gebreke blĳft, heeft ACPS Automotive het recht
om onmiddellĳke betaling te eisen voor alle vor-deringen die ontstaan uit de zakelĳke relatie, zelfs als de-ze nog niet verschuldigd zĳn.
7.5. De Koper is alleen gerechtigd om tegenvorderingen te verrekenen tegen verschuldigde betalingen, als de vorde-ringen een wettelĳke status hebben waartegen geen hoger beroep mogelĳk is of die niet betwist zĳn. Bovendien mag de
Koper alleen een recht van retentie uitoefenen als de tegenvordering ontstaat
uit dezelfde contractuele relatie.
7.6. ACPS Automotive is gerechtigd om goederen of diensten die nog uit-staan alleen te leveren bĳ betaling vooraf of het verstrek-ken van een zekerheid als er
omstandigheden bekend worden na de totstandkoming van de overeenkomst
die de kredietwaardigheid van de Koper substantieel kunnen be-lemmeren en
die de betaling van uitstaande vorderingen aan ACPS Automotive onder de
desbetreffende contractuele relatie in gevaar kunnen brengen. Dit is overeenkomstig van toe-passing, als de Koper weigert uitstaande vorderingen aan
ACPS Automotive te betalen of in gebreke van betaling blĳft en als er geen onbetwiste bezwaren zĳn of bezwaren die zĳn vast-gesteld door een deﬁnitieve
rechterlĳke uitspraak tegen de vorderingen van ACPS Automotive.
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8. Garantie
8.1 De aansprakelĳkheid voor materiële en wettelĳke gebre-ken is uitsluitend gebaseerd op de kwaliteit van de goe-deren zoals deﬁnitief overeengekomen in
de overeen-komst.
8.2 De rechten van de Koper in het geval van gebrekkige goe-deren zĳn onderhevig aan de verplichting van de Koper om: (i) de geleverde goederen te inspecteren bĳ levering; en (ii) duidelĳke gebreken en gebreken die zĳn onthuld
door deze inspectie, zonder vertraging schriftelĳk aan ACPS Automotive te
melden. Tegen tekortkomingen in de product-hoeveelheid of transportschade
als gevolg van pakketver-voer of nachtelĳke verzending moet zonder vertraging schriftelĳk bezwaar worden gemaakt na ontvangst van de goederen. Bezwaren tegen leveringen door expediteurs moeten binnen vĳf werkdagen na
ontvangst worden inge-diend. De Koper stelt ACPS Automotive op de hoogte
van verborgen gebre-ken en beschrĳft deze schriftelĳk zonder vertraging na
hun ontdekking. ‘Zonder vertraging’ in Zin 1 moet worden opgevat als binnen
8 werkdagen en de datum van de ont-vangst van de kennisgeving van ACPS
Automotive is gezaghebbend voor naleving van de deadline. Als de Koper de
goederen niet inspecteert en/of ACPS Automotive niet op de hoogte stelt van
gebreken is ACPS Automotive vrĳgesteld van aansprakelĳkheid voor het gebrek.
8.3 Als de kennisgeving van de Koper ongerechtvaardigd is, is ACPS Automotive
gerechtigd om compensatie te vereisen van de Koper voor alle gemaakte onkosten voor het beoordelen van het gebrek, tenzĳ de Koper bewĳs levert dat
aan de Koper geen fout kan worden toegeschreven voor de on-gerechtvaardigde kennisgeving van het gebrek.
8.4 Vorderingen voor het alsnog nakomen van de overeen-komst zĳn uitgesloten
in het geval van kleine afwĳkingen die redelĳk zĳn voor de Koper.
8.5 In het geval van gebrekkige goederen heeft ACPS Automotive het recht op,
om naar eigen oordeel, het alsnog nakomen van de overeenkomst door het
gebrek te verhelpen of de le-vering van goederen die vrĳ zĳn van gebreken.
8.6 Als de goederen niet op de plaats van levering zĳn, draagt de Koper alle aanvullende kosten die door ACPS Automotive zĳn gemaakt voor het verhelpen
van gebreken, tenzĳ de overdracht naar een andere plaats overeenkomt met
contractuele doelen.
8.7 De installatie van producten die door ACPS Automotive zĳn gele-verd, kan alleen worden uitgevoerd door getraind perso-neel in bevoegde werkplaatsen
in overeenstemming met de installatie- en/of onderhoudsinstructies van ACPS
Automotive en in overeenstemming met de richtlĳnen van de desbetref-fende
voertuigfabrikanten.
8.8 Rechten van de Koper met betrekking tot gebreken zĳn uitgesloten in het geval
van
- normale slĳtage;
- gebreken veroorzaakt door onjuiste omgang of installatie nadat het risico is
overgegaan (bĳv. in afwĳking van de gebruiksaanwĳzing), onjuiste opslag of
onderhoud, of overmatige slĳtage of gebruik;
- gebreken veroorzaakt door daden van overmacht, met name externe invloeden, die niet zĳn vastgelegd in de overeenkomst, of veroorzaakt als gevolg van
het gebruik van de goederen voor doelen die niet zĳn vastgelegd in de overeenkomst of die niet overeenkomen met normaal gebruik.
8.9 ACPS Automotive is niet aansprakelĳk voor gebreken die zĳn geba-seerd op
het feit dat de Koper een verwerking of materi-aalkeuze vereist die afwĳkt van
de speciﬁcaties van ACPS Automotive.
8.10 In het geval van wederverkoop is de Koper verplicht de producten alleen te
verkopen met originele accessoires of accessoires die ten minste van dezelfde kwaliteit zĳn als originele accessoires, zoals aangetoond door een schriftelĳk certiﬁcaat van de fabrikant van de accessoi-res dat van tevoren moet
worden verkregen. Op verzoek van ACPS Automotive moet de Koper dit certiﬁcaat indienen.

9. Aansprakelijkheid
Alle aansprakelĳkheid aan de kant van ACPS Automotive voor een toerekenbare tekortkoming om aan de overeenkomst te voldoen of op alle andere gronden is beperkt tot het be-drag dat ACPS Automotive ontvangt van zĳn verzekeraar onder zĳn commerciële aansprakelĳkheidsverzekering met be-trekking tot de schade waarvoor de Koper ACPS Automotive aan-sprakelĳk heeft
gesteld. Als er geen verzekeringsuitbeta-lingen worden gedaan met betrek-

king tot de schade in kwestie is de aansprakelĳkheid van ACPS Automotive
beperkt tot de garantieregeling verstrekt in Paragraaf 8 (Garantie). De Koper
doet uitdrukkelĳk afstand van alle andere vorde-ringen die deze mogelĳk heeft
tegen ACPS Automotive.
In geen enkel geval is ACPS Automotive aansprakelĳk jegens de Ko-per voor
alle speciale, gevolg-, indirecte, crimineel of onopzettelĳk verlies, inclusief
echter niet uitsluitend ver-liezen veroorzaakt door vertragingen, verloren winsten, verloren spaartegoeden, gestegen operationele kosten, schades veroorzaakt door klanten van de Koper, verlies van klanten, verlies van goodwill,
etc., hoe dan ook ver-oorzaakt, ongeacht de basis van aansprakelĳkheid en
ongeacht of deze van tevoren was geattendeerd op de mogelĳkheid dat deze
schades ontstaan op enige wĳze uit de overeenkomst of anderszins. De beperking van aansprakelĳkheid is niet van toepassing in zoverre de desbetreffende schade wordt veroorzaakt door een op-zettelĳke daad of grove nalatigheid van de zĳde van het management van ACPS Automotive. Aansprakelĳkheid voor gewone plaatsvervangers (artikel 6:76 Nederlands Burgerlĳk Wetboek) wordt uitgesloten in de mate dat dit wettelĳk is toegestaan.

10. Beperking
De beperkingsperiode voor vorderingen over gebreken die door de Koper
worden gedaan, is 12 maanden te be-ginnen op de datum waarop de gebrekkige goederen wor-den geleverd. De beperkingsperiode begint ook, wanneer
de Koper in gebreke van aanvaarding is. Dit is ook van toepassing op vorderingen die ontstaan uit een onwettige daad gebaseerd op een gebrek in de
goederen. De beper-kingsperiode begint niet opnieuw na het alsnog nakomen
van de overeenkomst.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 De geleverde goederen blĳven het eigendom van ACPS Automotive, totdat deze volledig zĳn betaald. Daarnaast blĳft ACPS Automotive de eigenaar van de
geleverde goederen, totdat alle vorderin-gen die ontstaan uit de zakelĳke relatie tussen de Koper en ACPS Automotive, volledig zĳn betaald.
11.2 De Koper is verplicht de verkochte goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt (hierna ook verwezen naar als ‘Goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt') met gepaste zorg te hanteren voor de duur van het
eigendomsvoorbehoud. Met name is de Koper verplicht de goederen adequaat
te verzekeren tegen vervangings-waarde voor eigen kosten tegen schade
veroorzaakt door brand, water en diefstal. De Koper wĳst hierbĳ alle scha-deloosstellingsvorderingen toe aan ACPS Automotive Automotive onder deze
verzekeringspolis. ACPS Automotive accepteert hierbĳ deze toewĳ-zing. Als
toewĳzing niet mogelĳk is, instrueert de Koper hun verzekeringsmaatschappĳ
onherroepelĳk om alleen betalingen aan ACPS Automotive te doen. Het recht
van ACPS Automotive om verdere vorderingen te doen, blĳft onaangetast. Op
ver-zoek verstrekt de Koper bewĳs aan ACPS Automotive dat de verze-keringspolis is afgesloten.
11.3 Als de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt worden gecombineerd met andere items die niet aan ACPS Automotive toebehoren om één
item te vormen, verwerft ACPS Automotive mede-eigenschap van het enkele
item in de ver-houding van de bruto waarde van de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt tot de andere items op het tĳdstip van de combinatie. Als de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt dusdanig worden gecombi-neerd dat de goederen van de Koper als de hoofdgoederen
moeten worden beschouwd, wĳst de Koper hierbĳ een proportioneel medeeigenaarschap toe aan ACPS Automotive van de-ze goederen. ACPS Automotive accepteert deze toewĳzing. De bepa-lingen van deze Paragraaf 11.3 zĳn
overeenkomstig van toepassing als de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, worden gemixt, gemengd of verwerkt met andere items.
11.4 De Koper is herroepelĳk gerechtigd om de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt te verkopen gedurende de normale bedrĳfsvoering.
De Koper is niet gerechtigd de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud
geldt in onderpand te geven, te verpanden of andere beschikkingen te maken
waardoor het eigendom van ACPS Automotive in gevaar wordt gebracht. In
het geval van beslagleggingen of andere interventies door derde partĳen moet
de Koper ACPS Automotive zonder vertraging hiervan schriftelĳk op de hoogte
stellen en alle noodzake-lĳke informatie verstrekken, de derde partĳ op de
hoogte stellen van de eigendomsrechten van ACPS Automotive en samen-
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werken in de maatregelen van ACPS Automotive om de goederen waarvoor
het eigendomsvoorbehoud geldt te bescher-men.
11.5 De Koper wĳst hierbĳ aan ACPS Automotive alle vorderingen toe van de verkoop van de goederen waarvoor het eigen-domsvoorbehoud geldt in het bedrag van het totale bru-tofactuurbedrag, evenals alle verwante rechten. ACPS
Automotive accepteert hierbĳ deze toewĳzing. Als de goederen waarvoor het
eigendomsvoorbehoud geldt samen met andere goederen worden verkocht
die niet zĳn geleverd door ACPS Automotive, worden de vorderingen van de
verkoop van de goederen toegewezen aan ACPS Automotive in de verhouding
van de bruto waarde van de goederen waarvoor het eigen-domsvoorbehoud
geldt. Als toewĳzing niet mogelĳk is, instrueert de Koper de derde schuldenaar
om alleen be-talingen aan ACPS Automotive te doen.
11.6 ACPS Automotive autoriseert de Koper herroepelĳk om vorderingen te innen
die in borg zĳn toegewezen aan ACPS Automotive. Het recht van ACPS Automotive om deze vorderingen zelf te innen wordt daarbĳ niet aangetast. ACPS
Automotive zal echter zelf geen recla-mes voor vorderingen doen of de autorisatie intrekken, zolang de Koper aan zĳn betalingsverplichtingen voldoet.
Als de Koper de overeenkomst schendt – in het bĳzonder door in gebreke te
blĳven van betaalverplichtingen – moet deze de leverancier informatie verstrekken over de toegewezen vorderingen en desbetreffende schuldena-ren,
de desbetreffende schuldenaren in kennis stellen van de toewĳzing van de
vorderingen en bĳ ACPS Automotive alle nood-zakelĳke documenten en informatie indienen die ACPS Automotive nodig heeft om reclames voor vorderingen te doen.
11.7 ACPS Automotive kan het recht van de Koper voor de wederverkoop van de
goederen intrekken evenals de inningsautorisatie, als de Koper niet tĳdig aan
zĳn betalingsverplichtingen jegens ACPS Automotive voldoet, in betalingsgebreke is, de betalin-gen stopt of als er faillissementsprocedures worden
aan-gevraagd tegen de activa van de Koper.
11.8 In het geval van leveringen van goederen naar andere wettelĳke systemen
waarin het eigendomsvoorbehoud onder de huidige Paragraaf 11 niet wettelĳk
van kracht is, verleent de Koper ACPS Automotive hierbĳ een overeenkomstige zekerheidsstelling. In zoverre hiervoor verdere maatre-gelen nodig zĳn,
onderneemt de Koper al het noodzake-lĳke om ACPS Automotive een dergelĳke zekerheidsstelling zonder vertraging te verlenen. De Koper werkt mee
aan alle maatregelen die noodzakelĳk en bevorderlĳk zĳn voor de effectiviteit
en afdwingbaarheid van deze zekerheidsstel-lingen.

staande vorderingen jegens de Koper te voldoen. De opbrengsten van de verkoop worden verre-kend met de aansprakelĳkheden van de Koper minus redelĳke verkoopkosten.
13.3 Wettelĳke rechten en vorderingen zĳn niet beperkt door de bepalingen in de
voorliggende Paragraaf 13.

14. Vertrouwelijkheid
14.1 De Koper neemt het op zich om voorgoed af te zien van het openbaar maken
van informatie die beschikbaar is ge-steld door ACPS Automotive, die is aangewezen als vertrouwelĳk of die duidelĳk valt in de categorie van zakelĳk of
handelsge-heim en deze informatie niet te registreren, te gebruiken of op enige andere wĳze over te dragen of deze beschikbaar te maken voor derden.
14.2 Via geschikte contractuele overeenkomsten met de werk-nemers en geautoriseerde personen die werkzaam zĳn voor de Koper, waarborgt deze laatste
dat deze personen voorgoed afzien van enige exploitatie, transmissie of ongeautoriseerde registratie van deze zakelĳke of handels-geheimen.

15. Toepasselijk recht, plaats van jurisdictie
15.1 De contractuele relatie tussen de Koper en ACPS Automotive wordt geregeerd
door de wetten van Nederland met uitzondering van het Verdrag der Verenigde
Naties inzake internationa-le koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
15.2 De jurisdictie voor alle geschillen die ontstaan uit de za-kenrelatie is de locatie
van de hoofdkantoren van ACPS Automotive. ACPS Automotive heeft bovendien het recht om een juridische proce-dure aan te spannen op de locatie van
de hoofdkantoren van de Koper of andere toegelaten jurisdictie.

16. Overige bepalingen
16.1 De Koper mag alleen rechten en verplichtingen toewĳzen aan derden met
voorafgaande, schriftelĳke toestemming van ACPS Automotive.
16.2 De plaats van uitvoering voor alle diensten door de Koper en ACPS Automotive
is het hoofdkantoor van ACPS Automotive.

12. Overmacht
12.1 Als een Partĳ door overmacht niet in staat is zĳn con-tractuele verplichtingen
na te komen, wordt ACPS Automotive vrĳ-gesteld van de verplichting tot het
nakomen van de over-eenkomst voor de duur van de belemmering plus een
re-delĳke doorlooptĳd, zonder verplicht te zĳn om een schadevergoeding te
betalen aan de andere Partĳ. Het-zelfde is van toepassing als de prestaties
van een Partĳ onredelĳk gecompliceerd of tĳdelĳk onmogelĳk worden door
onvoorziene omstandigheden die buiten zĳn zeg-genschap liggen, met name
industriële actie, regelge-vende maatregelen, energietekorten of grote operationele verstoringen.
12.2 ACPS Automotive heeft het recht zich in zĳn geheel of gedeeltelĳk terug te
trekken uit een overeenkomst als een dergelĳke belemmering meer dan vier
(4) maanden duurt. Op ver-zoek van de Koper geeft ACPS Automotive een kennisgeving of het van plan is dit terugtrekkingsrecht uit te oefenen of de goederen binnen een redelĳke tĳdsperiode te leveren na aﬂoop van de periode
van vier maanden.

13. Terugtrekking
13.1 Als de Koper tegenstrĳdig handelt met de voorwaarden van de overeenkomst,
met name in het geval van in beta-lingsgebreke blĳven, heeft ACPS Automotive
het recht, zonder afbreuk te doen aan andere contractuele of wettelĳke rechten, om zich terug te trekken uit de overeenkomst na het verlopen van een redelĳke wachtperiode.
13.2 De Koper moet ACPS Automotive of zĳn vertegenwoordigers zonder vertraging
toegang verlenen tot en de items retourneren waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, nadat de terug-trekking is aangekondigd. Na een overeenkomstig tĳdige kennisgeving kan ACPS Automotive anderszins zich ontdoen van
de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt ten-einde aan de uit-
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