
 

 

 
Algemene Voorwaarden van I.M.E. International Maritime Equipments 
 
Artikel 1: Algemene bepalingen 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder (zowel met hoofdletters als met 

kleine letters weergegeven): 
- IME: International Maritime Equipments v.o.f. (verkoper), gebruiker van deze 

Algemene Voorwaarden. 
- Afnemer: iedere contractspartij die zich in verband met de koop van zaken jegens 

IME heeft verbonden of met dat doel met IME in onderhandelingen is getreden. 
- Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze 

voorwaarden door IME exclusief van toepassing zijn verklaard. 
- Zaken: de door IME te verkopen en leveren zaken.  

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op aanbiedingen, 
verkopen en leveringen en op alle tot stand gekomen overeenkomsten – van welke 
aard dan ook – gesloten tussen IME en Afnemer. Afnemer wordt geacht deze 
Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard en op de hoogte te zijn van de inhoud 
van deze Algemene Voorwaarden. 

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel in het Nederlands als in het Engels 
opgesteld. Bij eventuele interpretatieverschillen is de tekst van de Algemene 
Voorwaarden in de Nederlandse taal bindend. 

1.4 In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden, of een gedeelte daarvan, blijven de overige voorwaarden van kracht. 

1.5 Toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
Artikel 2: Aanbiedingen 
2.1 Alle van IME uitgaande aanbiedingen (offers, prijsopgaven en dergelijke) zijn 

vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd.  
2.2 Alle van IME uitgaande aanbiedingen zijn gebaseerd op door de Afnemer verstrekte 

gegevens. De Afnemer is verplicht IME volledige informatie te verstrekken en IME 
mag vertrouwen op de juistheid van de door Afnemer verstrekte gegevens. 

2.3 Door IME aan Afnemer verstrekte gegevens, afbeeldingen, catalogi, technische 
tekeningen, en dergelijke gelden slechts als benaderende beschrijving van de zaken 
en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. IME is niet aansprakelijk voor het 
gebruik door Afnemer van de in dit Artikel genoemde gegevens/afbeeldingen. 

 
Artikel 3: Overeenkomst 
3.1 Een Overeenkomst komt tot stand indien door IME een orderbevestiging aan 

Afnemer is verzonden en deze door Afnemer, zonder protest, voor acht (8) dagen (of 
meer) is behouden, dan wel er sprake is van bevestiging door Afnemer, in geschrift, 
mondeling, door afname, of door betaling. 

3.2 Voor leveringen waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding (offerte) c.q. 
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging 
beschouwd en geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

 
Artikel 4: Prijzen 



 

 

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de door IME opgegeven prijzen in euro’s en 
exclusief BTW, in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten. 

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding geldende hoogte van 
inkoopprijzen en andere kosten. IME is gerechtigd de overeengekomen prijzen te 
allen tijde te verhogen met de kosten die het gevolg zijn van een wijziging in 
prijsbepalende factoren, zoals de grondstofprijzen, lonen en valutawisselkoersen en 
overheidsmaatregelen. 
 

Artikel 5: Betaling  
5.1 Behoudens uitdrukkelijk overeengekomen betalingscondities, vermeld op de 

orderbevestiging en/of factuur, dient betaling te geschieden binnen de gestelde 
betalingstermijn van dertig (30) dagen na factuurdatum.  

5.2 Afnemer is niet gerechtigd de betaling op te schorten, noch gerechtigd tot verrekening 
met een voorafgaande en/of volgende levering.  

5.3 Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de in dit Artikel bedoelde 
betalingstermijn volledig heeft voldaan, is Afnemer na het verstrijken van deze termijn 
in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Onverminderd de andere 
rechten van IME: 
a. is Afnemer, de handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag, en; 
b. is IME gerechtigd de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende 

overeenkomsten te annuleren, dan wel op te schorten, totdat betaling heeft 
plaatsgevonden, en;  

c. Is IME voorts gerechtigd de factuur te incasseren, in welk geval alle hierop 
betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal 15% van de 
vordering met een minimum van € 500,=, voor rekening van Afnemer komen; en 

d. vervallen eventuele overeengekomen betalingskortingen. 
 
Artikel 6: Levering en risico 
6.1 De in offertes of orderbevestigingen genoemde levertijden gelden slechts bij 

benadering. IME is nimmer aansprakelijk voor vertraging in de levering. 
6.2 Indien de Afnemer een afwijkende leveringstermijn, waaronder begrepen maar 

daartoe niet beperkt een tijdslevering, wenst overeen te komen en deze afwijkende 
leveringstermijn door IME wordt aanvaard, zijn de meerkosten die deze afwijkende 
leveringstermijn meebrengen, voor rekening van de Afnemer. Vertragingen in de 
levering als gevolg van wijzigingen in de order kunnen nimmer worden aangemerkt 
als wanprestatie zijdens IME, noch is IME tot enige schadevergoeding gehouden. 

6.3 Leveringen vinden “Ex Works” plaats conform de dan geldende Incoterms. Het risico 
voor de zaken gaat over het tijdstip waarop de zaken feitelijk het bedrijf/magazijn van 
IME verlaten, dan wel een andere opslagplaats verlaten ter levering aan Afnemer. 

6.4 Wanneer bestelde zaken voor Afnemer beschikbaar zijn, maar bij de levering daarvan 
niet door Afnemer worden aanvaard, is IME – naar eigen keuze en zonder dat een 
ingebrekestelling is vereist – bevoegd: 
a. hetzij de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling van IME, in welk 

geval de zaken vanaf het tijdstip van verzending van die mededeling bij IME c.q. 
bij de transporteur worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder 
mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Afnemer; 

b. hetzij na 30 dagen van opslag van de zaken door IME, zonder dat in die 30 dagen 
afname door Afnemer tegen betaling van de verschuldigde koopsom, rente en 



 

 

kosten heeft plaatsgevonden, om deze zaken als geacht te zijn prijsgegeven door 
Afnemer te beschouwen en daarmee te doen wat IME goeddunkt of om de 
overeenkomst te ontbinden; 

c. hetzij de overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en de 
zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. In dat geval is Afnemer, 
indien IME ten gevolge van de niet aanvaarding door Afnemer op enigerlei wijze 
schade lijdt, aansprakelijk voor deze schade. 

 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling 
7.1 Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden gestelde, blijven alle door IME op 

enig moment geleverde zaken eigendom van IME totdat alle vorderingen van IME op 
Afnemer, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 BW, uit welke hoofde dan ook 
en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, door Afnemer zijn 
voldaan.  

7.2 Tot het moment waarop de Afnemer alle vorderingen heeft voldaan, is Afnemer niet 
bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, 
uitgezonderd de door IME geleverde zaken, die Afnemer in het kader van een 
normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan heeft IME het recht om 
alle door IME geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van Afnemer of de 
rechter daartoe is vereist, terug te (doen) nemen van de plaats waar deze zaken zich 
bevinden. Tevens zijn alsdan alle vorderingen van IME onmiddellijk volledig 
opeisbaar. 

7.3 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de 
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van IME te bewaren. Afnemer is 
verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, 
water- en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen 
van deze verzekeringen aan IME op eerste verzoek ter inzage te geven. 

7.4 Voor het geval IME zijn in lid 1 van dit Artikel genoemde rechten wil uitoefenen geeft 
Afnemer reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan IME of 
een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich 
eigendommen van IME (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen. 
Eventuele kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van Afnemer. 

7.5 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Afnemer naar het oordeel 
van IME daartoe aanleiding geeft, is IME gerechtigd van Afnemer voor de eerste of 
latere leveringen te verlangen dat deze onverwijld zekerheid stelt in een door IME te 
bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Afnemer nalaat de verlangde 
zekerheid te stellen, is IME gerechtigd, onverminderd zijn overige (wettelijke) rechten, 
de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten zonder zelf tot 
enige schadevergoeding gehouden te zijn. In dat geval is al hetgeen Afnemer aan 
IME – uit welke hoofde dan ook – verschuldigd is, direct opeisbaar. 

 
Artikel 8: Hoedanigheid, keuring en reclame 
8.1 Indien en voor zover de zaken door IME worden aangeboden onder door derden 

afgegeven kwaliteitsverklaring(garantie-), worden deze zaken geacht te zijn gekeurd 
en geaccepteerd door Afnemer, als in overeenstemming met de bedoelde 
kwaliteitsverklaring (garantie-). De Afnemer verbindt zich om een beroep op 
dergelijke verklaringen jegens de derden die deze verklaring hebben afgegeven in te 
stellen, dan wel tegen de op een afleidcertificaat als fabrikant benoemde derde(n), 



 

 

met uitsluiting van enige vordering jegens IME. IME is niet aansprakelijk voor enige 
kwaliteitsverklaring(garantie-), ook niet als er sprake is van een afleidcertificaat. De 
Afnemer dient de daarop vermelde partij aan te spreken. Afnemer vrijwaart IME voor 
alle vorderingen ter zake. 

8.2 Afnemer wordt geacht de geleverde zaken, zodra de zaken ter beschikking van 
Afnemer staan, of uiterlijk binnen drie (3) dagen daarna, te controleren op 
hoeveelheid en/of beschadigingen. Eventuele reclame dient door Afnemer binnen vijf 
(5) werkdagen – en op de in dit Artikel genoemde wijze – bij IME te worden 
ingediend. 

8.3 Afnemer dient geconstateerde gebreken en/of beschadigingen te vermelden op de 
afleverbon, factuur en/of het afleveringsdocument. De reclame dient te geschieden 
middels een schriftelijke, nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de 
klachten, waaronder in ieder geval gedateerde foto’s waaruit de gebreken blijken en 
onder inzending van de afleverbon, factuur en/of het afleveringsdocument, bij 
gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de geleverde zaak in goede staat te 
hebben ontvangen en te hebben goedgekeurd.  

8.4 Indien de reclame door IME gegrond wordt bevonden en geaccepteerd is, is IME 
slechts verplicht de ondeugdelijke za(a)k(en) te herstellen, dan wel conform de 
bestelling te vervangen, zonder dat Afnemer enig recht heeft op schadevergoeding in 
welke vorm dan ook.  

8.5 Het beroep op reclame ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichting jegens 
IME. 

8.6 Het bepaalde in artikel 8.3 en 8.4 geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1. IME 
kan zich op ieder moment beroepen op artikel 8.1 er afwering van enige vordering of 
reclame. 

 
Artikel 9: Overmacht 
9.1 IME is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij door 

overmacht tijdelijk verhinderd is haar contractuele verplichtingen na te komen. 
9.2 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waaronder, maar niet 

beperkt tot ziekten (van welke aard dan ook, waaronder het COVID-19 virus), 
pandemie, epidemieën, negatief reisadvies in relevante gebieden (zoals een gebied 
van productie, doorvoer, opslag of levering), ijscondities (zoals drijvend ijs), extreme 
weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstromingen, wettelijke 
beperkingen, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, 
uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan 
machines, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand, 
personeelstekort en -uitval, ziekte van personeel en alle andere vormen van 
overmacht waarmee IME redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge 
waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door Afnemer 
kan worden verlangd.  

9.3 Afnemer heeft geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de 
beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.   

 
Artikel 10: Garanties 
10.1 Mededelingen door of namens IME betreffende de kwaliteit, samenstelling, 

toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken 



 

 

gelden slechts als garantie indien zij door IME uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm 
van een eigen garantieverklaring zijn bevestigd. 

10.2 Indien een garantieverklaring is afgegeven, waarin een derde als fabrikant de 
garantie afgeeft, heeft de Afnemer alleen recht op garantie jegens deze derde. Indien 
een afleidcertificaat is afgegeven, heeft de Afnemer alleen recht op garantie jegens 
de in het afleidcertificaat benoemde fabrikant. 

10.3 Voor zover er sprake zou zijn van garantie geldt in ieder geval het volgende. 
a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: 

- normale slijtage;  
- onoordeelkundig gebruik 
- onvolledige of onjuiste informatie als bedoeld in Artikel 2.2;  
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;  
- installatie, montage, wijziging of reparatie door Afnemer of door derden;  
- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven 

door Afnemer;  
- gebreken aan of ongeschiktheid van door Afnemer gebruikte materialen of 

hulpmiddelen.  
  b. Geen garantie wordt gegeven op:  

- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;  
- het keuren en repareren van zaken van Afnemer; 
- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 

10.4 Het bepaalde in dit Artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele 
aanspraken van Afnemer op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke 
andere grondslag dan ook. 

10.5 De Afnemer onderkent dat gebruik, (gebrekkig) onderhoud, (gebrekkige) 
schoonmaakwerkzaamheden, het niet volgen van instructies etc. van invloed zijn op 
de kwaliteit van de zaken. De zaken dienen op alle momenten voorafgaand aan het 
gebruik te worden geïnspecteerd door Afnemer en alleen op de gangbare wijze te 
worden gebruikt. Voorts zal afnemer de zaken deugdelijk bewaren en onderhouden. 
Door het gebruik zal de integriteit van de zaken afnemen en neemt het risico van 
schade toe. De Afnemer zal de zaken tijdig vervangen. IME is niet aansprakelijk voor 
schade die ontstaat doordat de zaken een defect vertonen gedurende het gebruik 
daarvan, noch voor daaruit voortvloeiende schade. De Afnemer vrijwaart IME 
aangaande dergelijke vorderingen van derden. 

 
Artikel 11: Aansprakelijkheid 
11.1 De aansprakelijkheid van IME is te allen tijde beperkt tot de verplichtingen 

voortvloeiend uit artikel 8.4 (herstel), onverminderd artikel 8.1 en verdere 
beperkingen van aansprakelijkheid. 

11.2 Voor het geval er sprake zou zijn van aansprakelijkheid van IME, in afwijking van 
artikel 11.1, dan is de schadevergoeding verschuldigd door IME – op grond van welke 
(wettelijke) grondslag dan ook – beperkt tot maximaal 25% van de totale 
opdrachtsom (exclusief BTW). Als de Overeenkomst bestaat uit onderdelen of 
deelleveringen, is de schadevergoeding verschuldigd door IME beperkt tot maximaal 
25% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.   

11.3 Iedere vordering tot schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming of 
onrechtmatige daad van IME verjaart, in afwijking van artikel 3:310 BW, na één jaar 



 

 

na aanvang van de dag volgend op de dag waarop Afnemer bekend is geworden met 
zowel de schade als de aansprakelijkheid van IME. 

11.4 Voor het geval er sprake zou zijn van aansprakelijkheid van IME, in afwijking van 
artikel 12.1, dan is in ieder geval uitgesloten;  

a. gevolgschade; hieronder wordt onder meer verstaan stagnatieschade, 
productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. 
Afnemer zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;  

b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of 
niet-leidinggevende ondergeschikten van IME.  

11.5 IME is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan 
geleverde zaken, uitsluitend aansprakelijk voor de ontstane schade, indien sprake is 
van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van IME.  

11.6 Afnemer vrijwaart IME voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als 
gevolg van een gebrek in een product dat door Afnemer aan een derde is geleverd. 
Afnemer is gehouden alle door IME in dit verband geleden schade waaronder de 
(volledige) kosten van verweer te vergoeden.  

 
Artikel 12: Vrijwaring 
12.1 Afnemer vrijwaart IME – zowel in als buiten rechte – tegen alle aanspraken van 

derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.  
12.2 Afnemer zal de (strekking van) de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden 

eveneens van toepassing verklaren jegens de afnemers van Afnemer, voor zover 
deze van toepassing kunnen zijn. 

 
Artikel 13: Verbod op cessie en/of verpanding 
13.1 Partijen sluiten de overdraagbaarheid van vorderingen van IME op Afnemer uit en het 

is Afnemer aldus verboden om zijn uit de Overeenkomst jegens IME voortvloeiende 
vorderingen zonder toestemming van IME te cederen, te verpanden, of onder welke 
titel dan ook, in eigendom over te dragen.  

 
Artikel 14: Wijziging en afwijking 
14.1 IME heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 
14.2 De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op bestaande 

overeenkomsten tussen IME en Afnemer.  
14.3 Een afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover 

uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.  
14.4 Overeengekomen afwijkingen doen geen afbreuk aan de geldigheid van de overige 

voorwaarden en gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst. 
 
Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht 
15.1 Alle geschillen betrekking hebbende op de Overeenkomst of de uitvoering van een 

overeenkomst tussen Afnemer en IME, die niet in onderling overleg tussen partijen 
kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Rotterdam. IME heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een geschil voor te 
leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waar binnen Afnemer is gevestigd.  

15.2 De overeenkomsten tussen Afnemer en IME worden beheerst door het Nederlandse 
recht. 

 


