
leveringsvoorwaarden van Promis Electro-Optics B.V. 
 
1.1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 
- ‘Voorwaarden’ : de onderhavige Algemene Voorwaarden; 
- ‘Leverancier’ Promis Electro-Optics B.V. ; 
- ‘Wederpartij’: een ieder die met de Leverancier een overeenkomst sluit of daarover in overleg treedt.  
 
1.2. Tenzij uitdrukkelijk uitgezonderd zijn de Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die de Leverancier sluit. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien zulks schriftelijk 
is overeengekomen 
 
2. Iedere door of namens de Leverancier gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend en bindt de Leverancier niet, behalve indien en voor zover door de Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is 
vermeld of door partijen schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. 
 
3.1. Behalve indien en voor zover schriftelijk anders overeengekomen, geschieden leveringen franco bedrijf (of huis) of andere tijdig opgegeven plaats.  
3.2. Eventuele tekorten, manco's en beschadigingen dienen binnen 24 uur na de levering schriftelijk rechtstreeks aan de Leverancier te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht zullen worden in 
goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te zijn afgeleverd. 
3.3. De Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd 
3.4. De Leverancier is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan, en bij overschrijding 
daarvan is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade en geeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te 
weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden. 
 
4. Op alle goederen welke zich van of namens de wederpartij onder de Leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft de Leverancier een retentierecht zolang de wederpartij niet aan 
al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan. 
 
5.1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, 
van welke aard dan ook 
5.2. Eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van de Leverancier wordt vergoed dan wel beperkt tot het voor de desbetreffende zaak of in het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag. 
5.3. Onverminderd hetgeen overigens in dit Artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend 
dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie jaren na de levering. 
 
6.1. Eventuele reclames zullen slechts in behandeling kunnen worden genomen indien deze binnen acht (8) dagen na de levering in schriftelijke vorm door de Leverancier zijn ontvangen. Voor verborgen 
gebreken geldt dat reclames alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn. 
6.2. In afwijking van het in Artikel 6.1 bepaalde, dient reclamekring ten aanzien van goederen waarvoor een beproeving of keuring plaatsvindt onmiddellijk te geschieden op de datum waarop de 
beproeving of keuring plaatsvindt en ter plaatse waar deze beproeving of keuring plaatsheeft, en vervolgens terstond schriftelijk aan de Leverancier te worden bevestigd. 
6.3. Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de 
Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd; een factuur ten aanzien waarvan binnen de termijn van acht dagen niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal worden geacht onvoorwaardelijk te 
zijn aanvaard en goedgekeurd. 
 
7.1. Alle door of namens de Leverancier geleverde goederen blijven eigendom van de Leverancier tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofde ook, aan de 
Leverancier op enig moment is verschuldigd  
7.2. De wederpartij is verplicht om zolang ingevolge het in Artikel 7.1. bepaalde de eigendom van door of namens de Leverancier geleverde goederen nog aan de Leverancier toekomt, deze goederen 
zodanig van andere goederen afgescheiden te houden dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen van de Leverancier kunnen worden herkend. 
 
8.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling netto-kontant bij aflevering te geschieden, of binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden door storting of overmaking op een door de 
Leverancier aangewezen bank- of girorekening.  
8.2. Indien een aan de Leverancier verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt, zal met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken aan de Leverancier automatisch een vertragingsrente 
verschuldigd zijn van anderhalf procent (1½ %) per maand, onverminderd de overige aan de Leverancier alsdan toekomende rechten; voor de berekening van deze vertragingsrente zal een reeds 
aangevangen doch niet voltooide maand voor een gehele maand meetellen. De genoemde vertragingsrente van 1½ % per maand is een minimum rente, en in geval deze rente op jaarbasis berekend te 
eniger tijd minder dan 5% hoger mocht zijn dan de officiële in Nederland toepasselijke wettelijke rente zal deze vertragingsrente automatisch zijn verhoogd zodanig dat zij op jaarbasis berekend 5% hoger 
is dan de wettelijke rente. 
8.3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de Wederpartij verschuldigde 
bedrag inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van de Leverancier om vergoeding door de Wederpartij van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen indien deze meer 
mochten bedragen dan genoemde 15%. 
 
9. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd door of namens de Leverancier, is het Nederlands Recht van 
toepassing. Alle geschillen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 
 
 
 
supply conditions of Promis Electro-Optics B.V. 
 
1.1Definitions: 
- ‘Conditions’ : the General Terms and Conditions in question; 
- ‘Supplier’ : Promis Electro-Optics B.V.  
- ‘Other Party’ : anyone who enters into an agreement with the Supplier or who consults the Supplier about entering an agreement. 
1.2. Except when explicitly notified the Conditions are of application on all agreements made by the Supplier. Departures from these Conditions will only be of force if agreed by in writing. 
 
2. Each offer or quotation made by or on behalf of the Supplier is made without obligation and does not bind the Supplier except when and for so far as the Supplier has explicitly stated otherwise in writing 
or when the parties might have agreed otherwise in writing. 
 
3.1. Except when and for so far as it has otherwise been agreed in writing, deliveries are made on a carriage paid basis enterprise (or domicile) or to another place specified timely. 
3.2.Any shortages, defects and damage must be reported in writing, directly to the Supplier within 24 hours of the delivery and if nothing is reported then the goods will be regarded as having been 
delivered in good condition, complete and without damage. 
 
3.3. The Supplier is entitled to make partial deliveries, which can be invoiced separately. 
3.4. The Supplier is obliged to observe the specified delivery time or delivery period as much as possible, yet will never be liable if they are exceeded and when they are exceeded the Supplier is not 
obliged to provide any compensation for damages and does not give the Other Party the right to terminate or to dissolve the agreement or to refuse to purchase goods. In cases where a delivery time or 
term is exceeded excessively the parties must consult with each other. 
 
4. If and for so long as the Other Party has not satisfied his obligations towards the Supplier then the Supplier has the right to retain all goods in his possession which have come from the Other Party or 
have come on behalf of the Other Party, no matter the origin or reason. 
 
5.1. Except when and in as far as something else might otherwise ensue from the provisions of imperative law concerning (product) liability, the Supplier is not obliged to compensate for damage, of 
whatever nature. 
5.2. Any liability on the part of the Supplier is at all times limited to directly caused damage and is at all times limited to the amount, in each case, made good by the liability insurer of the Supplier and is at 
all times limited to the net amount invoiced for the task or circumstance in question. 
5.3. Without prejudice to the provisions otherwise specified in this Clause, every claim for damages lapses one year after the damage has manifested itself or has been discovered or has been recognized 
or reasonably could have been expected to have been discovered or recognized, and, in all cases, three years after delivery. 
 
6.1. Any claims can only be handled if they are received in writing by the Supplier within eight (8) days of the delivery. For hidden faults, claims are only possible within the guarantee period. 
6.2. Contrary to the provisions in Clause 6.1 any claims with regard to goods for which a testing or inspection takes place must be made immediately on the date of testing or inspection and at the place 
where this testing or inspection occurs and, after that, confirmed at once to the Supplier in writing. 
6.3. If within the applicable time period no claim is made or no claim is made in the required manner then the delivery will be considered as completely satisfying the agreement and to be unconditionally 
accepted and approved by the Other Party; an invoice against which no claim has been lodged in the required manner within the period of eight days will be regarded as having been unconditionally 
accepted and approved. 
 
7.1. All the goods supplied by or on behalf of the Supplier remain the property of the Supplier until the moment that the debt owed by the Other Party to the Supplier has been settled in full.  
7.2. For so long as the ownership of the goods supplied by or on behalf of the Supplier remains, according to the provisions in Clause 7.1, with the Supplier, the Other Party is obliged to hold these goods 
separately from other goods in such a way that they can easily and clearly be identified as the goods of the Supplier. 
 
8.1. Unless agreed otherwise payment, net cash, must be made on delivery or within fourteen (14) days of the invoice date via a deposit or funds transfer into the bank or giro account indicated by the 
Supplier.  
8.2. If the Supplier does not receive a payment due from the Other Party on time then, beginning from the day on which the payment should have been made, the Other Party will automatically be charged 
interest at a rate of one and a half (1½ %) per month, without prejudice to any further rights the Supplier has; when calculating the interest owed, months started but not completed will count as whole 
months. This so-called delay interest rate of 1½ % per month is a minimum rate and if this rate, when calculated on a yearly basis, is at any time less than 5% more than the officially applicable interest 
rate in The Netherlands then it will be automatically increased, so that, on a yearly basis, it is 5% higher than the official interest rate. 
8.3. All the legal and extra-judicial costs incurred by the Supplier are to be borne by the Other Party. The extra-judicial collection costs amount to 15% of the amount to which the Other Party is indebted 
inclusive of any interest due, without prejudice to the right of the Supplier to claim damages from the Other Party for the actual collection costs made if these are more then the 15% specified. 
 
9. The Dutch Law is applicable to all offers, agreements, deliveries and services produced or brought out, entered into, performed or executed by or on behalf of the Supplier. All disputes to which these 
Conditions are applicable will be settled by the District Court of Amsterdam. 
 


