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              Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden             

Van JMF-Filters B.V. gevestigd te Purmerend aan de Ampèrestraat 11 J, ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel te Alkmaar 

onder het nummer 59094419. 

Artikel: 1 – Begripsbepaling 
1. Onder JMF-Filters B.V. wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: JMF-Filters B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Purmerend. 
2. Onder afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: degene in wiens opdracht alsmede degene voor wiens rekening goederen (waaronder begrepen halffabri-

katen) door JMF-Filters B.V. worden of zijn ontwikkeld, vervaardigd, verkocht of geleverd en in wiens opdracht/voor wiens rekening door JMF-Filters B.V. diensten 
worden of zijn verricht. 

3. Onder het verrichten van diensten wordt mede verstaan alle werkzaamheden die JMF-Filters B.V. in het kader van een opdracht voor de afnemer verricht, waaronder 
begrepen advisering. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden die zien op (levering van) goederen zien tevens op (het verrichten van) diensten door JMF-Filters 
B.V.. 

 

Artikel: 2 – Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen JMF-Filters B.V. en de afnemer, zowel met betrekking tot levering van zaken als het 

verrichten van diensten, alsmede op alle aanbiedingen van JMF-Filters B.V., zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer, van welke aard 
dan ook. 

2. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de afnemer geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene 
Voorwaarden. 

3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met de afnemer zijn overeengekomen. 
4. Afnemer kan bij latere overeenkomsten/leveringsopdrachten geen rechten doen gelden op aanvullingen en/of afwijkingen, welke van toepassing waren op eerdere 

leveranties. 
5. Verwijzing door afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden waar ook vermeld, wordt niet aanvaard, behoudens het geval JMF-Filters B.V. deze afwijkende 

voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 
6. Zodra de afnemer éénmaal zaken met JMF-Filters B.V. heeft gedaan en derhalve in kennis is gesteld van de algemene voorwaarden, worden alle nadien overeengekomen 

leveranties geacht onder deze voorwaarden te hebben plaatsgevonden, tenzij expliciet anders is overeengekomen. 
7. Indien JMF-Filters B.V. als tussenpersoon/agent voor een fabrikant optreedt, prevaleren de voorwaarden van die fabrikant, voorzover niet in strijd met onderhavige 

voorwaarden. 
 
Artikel: 3 – Aanbiedingen, Offertes, Overeenkomsten 
1. Alle aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van 

vertegenwoordigers en/of werknemers van JMF-Filters B.V., zijn vrijblijvend. 
2. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en nadat JMF-Filters B.V. een opdracht/bestelling schriftelijk heeft bevestigd, dan wel doordat JMF-Filters B.V. 

geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van een opdracht aanvang neemt na mondelinge opdracht. 
3. In geval van opdracht tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. 

deellevering plaatsvindt. 
4. Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst door of namens (personeel van) JMF-Filters B.V. aan afnemer gedaan, zijn alleen 

bindend indien zij schriftelijk door JMF-Filters B.V. bevestigd worden, dan wel gedeeltelijk daaraan uitvoering geeft. 
5. Elke overeenkomst wordt door JMF-Filters B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat afnemer ter beoordeling van JMF-Filters B.V., voldoende 

kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 
6. JMF-Filters B.V. is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te leveren, van afnemer zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan 

overige verplichtingen voldaan zal worden. 
7. JMF-Filters B.V. is gerechtigd goederen onder rembours te leveren. 
8. JMF-Filters B.V. is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte leveringsopdracht bij de uitvoering 

derden in te schakelen, waarvan de kosten aan afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zal JMF-Filters B.V. 
hieromtrent met de afnemer overleg plegen. 

9. De bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze 
gegevens zijn door JMF-Filters B.V. echter slechts bindend indien JMF-Filters B.V. dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. JMF-Filters B.V. is niet verplicht 
detailgegevens (over de samenstelling, etc.) van de goederen te verstrekken, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 

10. De door JMF-Filters B.V. uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte afbeeldingen, tekeningen, technische gegevens, beschrijvingen, 
modellen, monsters, ontwerpen, brochures, prijslijsten, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van JMF-Filters B.V., ongeacht of daarvoor aan de afnemer kosten 
in rekening zijn gebracht. De informatie die in één en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten en dergelijke blijft 
exclusief voorbehouden aan JMF-Filters B.V.. 

 

Artikel: 4 Wijzigingen/Annulering/Meerwerk 
1. Wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst c.q. gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien de gewenste 

wijziging/annulering schriftelijk aan JMF-Filters B.V. is medegedeeld door de afnemer en indien JMF-Filters B.V. deze wijziging/annulering akkoord bevonden heeft. 
2. De kosten en schade, welke het gevolg zijn van de in lid 4.1 genoemde wijziging/annulering, kunnen door JMF-Filters B.V. aan de afnemer in rekening worden gebracht. 

Na wijziging/annulering van de overeenkomst kan de afnemer geen beroep meer doen op de aanvankelijk overeengekomen levertijden c.q. de terzake van de uitvoering 
van de overeenkomst afgesproken termijnen. 

3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door JMF-Filters B.V. in overleg met de afnemer, al dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens de uitvoering van de overeenkomst 
boven in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd, verricht en/of aangebracht, dan wel door JMF-Filters B.V. 
boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging omschreven prestatie/leveringsomvang wordt gepresteerd. 

 
Artikel: 5 – Montage/Installatie 
1. De afnemer is jegens JMF-Filters B.V. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn 

voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of 
vanwege JMF-Filters B.V. wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de afnemer in elk geval voor eigen rekening en risico dat: 
a. het personeel van JMF-Filters B.V., zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de 

normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft 
medegedeeld; 

b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer 
aanwezig zijn; 

c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; 
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d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage; 
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn; 

 
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, 

elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en 
kosteloos op de plaats ter beschikking van JMF-Filters B.V. staan; 

g. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd 
teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen; 

h. Bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats zijn. 
3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer. 
4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 8 van toepassing.                                                                                                                              
 
Artikel: 6 – Prijzen 
1. Alle door JMF-Filters B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. De door JMF-Filters B.V. opgegeven prijzen gelden af magazijn, fabriek, depot. 
3. Tenzij nadrukkelijk bij orderbevestiging overééngekomen, zijn niet bij de prijs inbegrepen; 

a. Bijzondere certificering-, inklaringskosten en/of invoerrechten; 
b. Speciale emballage-,cq verpakkingskosten; 
c. Opslag-,verzend-,c.q. transportkosten; 
d. Kosten van transportverzekering; 
e. Materialen; 
f. Administratiekosten bij leveranties met een factuurbedrag lager dan €500,-- 

4. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, (hulp)materialen, onderdelen, 
vervoer, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoer-/uitvoerrechten, valutakosten, en/of kostprijsfactoren genoemd in het vorige lid, sinds de datum van aanbieding 
een verhoging hebben ondergaan, is JMF-Filters B.V. gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen. 

5. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overéénkomst voorzienbaar waren. 
6. Indien de kostprijsverhoging conform lid 4 en 5 echter meer dan 25% bedraagt, is afnemer gerechtigd de order binnen 3 werkdagen na het tijdstip waarop hij 

redelijkerwijs van die verhoging kennis heeft kunnen nemen, te annuleren door middel van een aangetekend schrijven. 
7. De in het vorig lid bedoelde annulering, geschiedt geheel conform het gestelde in artikel 4. 
8. JMF-Filters B.V. is gerechtigd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag aan haar bekend 

is. De prijs voor meerwerk wordt berekend conform het bepaalde in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. 
 
Artikel: 7 – Verpakking/Emballage 
1. De JMF-Filters B.V. ten behoeve van de verpakking en verzending beschikbaar gestelde pallets, dozen, kratten, etc. al dan niet tegen statiegeld, blijven het 

onvervreemdbaar eigendom van JMF-Filters B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overééngekomen. 
2. De afnemer is verplicht deze verpakking franco naar JMF-Filters B.V. terug te zenden, naar het door JMF-Filters B.V. opgegeven adres, tenzij anders is overééngekomen. 
3. De door JMF-Filters B.V. berekende emballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen één maand na de datum van de betrokken factuur 

vrachtvrij is geretourneerd. 
4. Terug ontvangen beschadigde of incomplete verpakkingsmaterialen/emballage, worden niet gecrediteerd, tenzij deze, ter beoordeling van JMF-Filters B.V. worden 

gerepareerd, c.q. gecompleteerd. In dat geval vindt creditering plaats onder inhouding van de kosten van reparatie, c.q. completering. 
 
Artikel: 8 – Levering/levertijd 
1. Opgaven van leveringsdata worden bij benadering in overleg vastgesteld en binden JMF-Filters B.V. derhalve niet. 
2. Alle leveringen geschieden af-magazijn, tenzij schriftelijk anders is overééngekomen. De goederen zijn vanaf het verlaten van het magazijn voor risico van de afnemer en 

worden door JMF-Filters B.V. niet verzekerd. Dit geldt onverminderd indien JMF-Filters B.V. voor het transport zorgt draagt. 
3. Levering niet af-magazijn (doorleveranties) geschieden voor risico van JMF-Filters B.V.. 
4. De overééngekomen levertijd van goederen c.q. termijn voor oplevering van een dienst vangt aan op de dag dat JMF-Filters B.V. de beschikking heeft gekregen over alle 

noodzakelijke gegevens, inlichtingen, bescheiden c.q. hulpmiddelen voor het uitvoeren van de opdracht. 
5. Overschrijding van overééngekomen leveringdata geeft afnemer nimmer recht tot vordering van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet- aanvaarding of tot 

ontbinding van de overéénkomst dan wel tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de overéénkomst of van enige verplichting van afnemer uit de overéénkomst. 
6. In geval van overmacht, waaronder mede wordt verstaan: staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij 

verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, in- of uitvoerbelemmeringen en alle overige situaties, welke nakoming van de overéénkomst al dan niet 
tijdelijk verhinderen, zal JMF-Filters B.V. ter harer keuze gerechtigd zijn, hetzij de levertijd met de duur van deze belemmering te verlengen, hetzij de koop, voorzover 
deze  door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. 

7. Indien daartoe door afnemer schriftelijk wordt aangemaand, is JMF-Filters B.V. verplicht binnen 10 werkdagen haar keuze aan afnemer kenbaar te maken. 
8. Indien de belemmering niet langer dan 1 maand duurt, is JMF-Filters B.V. bevoegd te annuleren. Indien de belemmering langer dan 1 maand duurt, heeft afnemer het 

recht de overéénkomst te annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt en door JMF-Filters B.V. voor de aflevering van het gekochte wordt ontvangen. Bij 
dergelijke annuleringsomstandigheden is het bepaalde in artikel 8 niet van toepassing. 

9. JMF-Filters B.V. is nimmer aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enige levering voorzover JMF-Filters B.V. deze niet na aanmaning als hierboven 
bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd. 

10. Aan de leveringsplicht van JMF-Filters B.V. zal zijn voldaan door de goederen éénmaal aan de afnemer aan te bieden. Het ontvangstbewijs ondertekent door de afnemer 
of de persoon die deze daarbij vertegenwoordigd, strekt tot volledig bewijs van levering. 

11. In geval van niet-afname komen reis-, opslag en andere kosten voor rekening van afnemer. Tevens maakt JMF-Filters B.V. alsdan aanspraak op het ontbinden van de 
overéénkomst. 

12. JMF-Filters B.V. is gerechtigd de levering van goederen in delen te verrichten zolang dit geschiedt binnen de overééngekomen leveringstermijn. 
 

Artikel: 9 – Eigendomsovergang 
1. Tot het tijdstip waarop afnemer aan al zijn betalings- en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van JMF-Filters B.V.. 
2. Afnemer is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat hij/zij aan zijn betalings- 

en overige verplichtingen jegens JMF-Filters B.V. heeft voldaan. Tot dat ogenblik heeft afnemer het geleverde in bruikleen. 
3. Wanneer afnemer enige verplichting jegens JMF-Filters B.V. uit de overéénkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien zich een andere omstandigheid 

als bedoeld in artikel 10.1 voordoet, is JMF- Filters B.V. zonder enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te nemen. 
Afnemer verleent JMF-Filters B.V. onherroepelijke machtiging haar daartoe toegang te verstrekken tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt. 

4. In geval JMF-Filters B.V. het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overéénkomst ontbonden overéénkomstig het bepaalde in artikel 10.1. 
5. Afnemer is verplicht JMF-Filters B.V. terstond schriftelijk te melden, dat derden rechten doen gelden op hetgeen door JMF-Filters B.V. is geleverd, voorzover dat (nog) 

niet zijn/haar eigendom is, alsmede wanneer enige omstandigheid als bedoeld in artikel 10.1 zich voordoet. Mocht na enige tijd blijken, dat afnemer niet aan deze 
verplichting heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het verschuldigde 
factuurbedrag, exclusief BTW met een minimum van €500,-- excl. BTW. 
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Artikel: 10 – Opzegging/Beëindiging overéénkomst:  
1. JMF-Filters B.V. behoudt zich het recht voor overéénkomst(en) met afnemer onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien afnemer: 

a. In staat van faillissement wordt verklaard, dan wel faillissement/surseance van betaling vraagt c.q. onder bewind/ curatele wordt gesteld, tot liquidatie overgaat, of 
overlijdt; 

b. Facturen van JMF-Filters B.V. niet (tijdig) betaald, dan wel anderszins enige verplichting uit de overéénkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. 
2. De beëindiging als voren bedoeld zijn alle vorderingen van JMF-Filters B.V. op afnemer terstond opeisbaar en is JMF-Filters B.V. daarnaast gerechtigd tot het vorderen 

van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente. 
3. De post “winstderving” zal behoudens tegenbewijs, door JMF-Filters B.V., tenminste 15% van de overeengekomen prijs bedragen, met een minimum van €1.000,-- (excl. 

BTW), de post “gederfde rente” zal de hoogte van alsdan geldende wettelijke rente (met een minimum van 1% per maand) hebben. 
 

Artikel: 11 – Annulering: 
1. Indien een afnemer een order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft JMF-Filters B.V. het recht afnemer annuleringskosten (met een minimum van €500,--) in rekening te 

brengen, welke in navolgend tijdschema berekend worden over de netto verkoopprijs: 
a. tot 1 maand vóór de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 30%; 
b. minder dan 1 maand vóór de overeengekomen leveringsdatum een perecentage van 40%, tenzij JMF-Filters B.V. aantoont, dat de annuleringskosten een hoger bedrag 

omvatten. 
2. Aan een verzoek tot annulering van het geheel of van een gedeelte van een order na (gedeeltelijke) levering door JMF-Filters B.V., kan niet worden voldaan. 
3. Evenmin kan aan een verzoek tot gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden voldaan, indien JMF-Filters B.V. het product waarvan annulering wordt verzocht, 

speciaal voor afnemer heeft vervaardigd/samengesteld of heeft laten vervaardigen/samenstellen. 
4. Annulering dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst van het aangetekend schrijven wordt geacht de datum van annulering te 

zijn. 
 

Artikel: 12 – Risico-overgang: 
1. Alle risico’s van transport van (franco) te leveren of (af magazijn, depot, etc.) geleverde goederen berust bij afnemer, zowel wat de directe als indirecte schade betreft, één 

of ander conform de incoterms als vermeld in artikel 19 lid 3. 
 

Artikel: 13 – Reclames: 
1. Reclames wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie, uiterlijk waarneembare beschadiging, dienen door afnemer op het ontvangstbewijs te worden 

aangetekend, en binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan JMF-Filters B.V. te worden gemeld met een aangetekend schrijven, onder vermelding van factuur- en 
pakbonnummer. Klachten laten de overeengekomen betalingsverplichting en -termijn onverlet. 

2. Niet-tijdige reclames worden door JMF-Filters B.V. niet in behandeling genomen. De goederen waarop een niet tijdige reclame betrekking heeft, worden geacht te zijn 
goedgekeurd door de afnemer. 

3. Indien de afnemer reclameert is hij verplicht de goederen in onveranderde staat te laten totdat JMF-Filters B.V. de klachten heeft onderzocht. 
4. Reclames inzake facturen dienen binnen 10 werkdagen na verzenddatum, c.q. uiterlijk 5 dagen na ontvangstdatum, schriftelijk d.m.v. aangetekend schrijven door JMF-

Filters B.V. te zijn ontvangen. 
5. Reclames met betrekking tot door JMF-Filters B.V. verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk bij JMF-Filters B.V. te worden ingediend binnen 3 maanden na de dag 

waarop de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht. 
6. Reclames welke na verloop van de in de leden 2,3 en 4 vermelde termijnen worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. 
7. Het indienen van reclames ontslaat afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens JMF-Filters B.V., het bepaalde in artikel 17 blijft gehandhaafd. 
8. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt ieder deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd. 
9. De afnemer is niet gerechtigd goederen die hij reclamed, zonder schriftelijke toestemming van JMF-Filters B.V. terug te zenden. Doet hij dit wel, dan geldt onverkort het 

bepaalde in artikel 15. 
10. Wanneer afnemer een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of heeft doen in gebruik nemen, bewerken of verwerken of aan 

derden heeft doorgeleverd, kan hij geen aanspraken meer geldend maken. 
11. Indien door afnemer aan een deel van een levering gebreken worden geconstateerd, is hij niet gerechtigd de gehele levering af te keuren. 
12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is JMF-Filters B.V. gerechtigd in geval verkeerd en/of ondeugdelijk is geleverd, tot een nieuwe levering over te gaan, zulks 

met instandhouding van de overeenkomst. Afnemer is alsdan gehouden het verkeerd of ondeugdelijke geleverde te retourneren. 
13. JMF-Filters B.V. is niet aansprakelijk voor de door de afnemer geleden schade in verband met of voortvloeiende uit reclamering, tenzij deze schade het gevolg is van 

opzet of grove schuld van JMF-Filters B.V.. 
14. JMF-Filters B.V. is niet aansprakelijk en is derhalve niet gehouden tot vergoeding van schade die het gevolg is van geringe afwijkingen in/van c.q. normale slijtage van 

het (af-)geleverde. 
 

Artikel: 14 – Aansprakelijkheid en garanties: 
1. Alle overeenkomsten worden door JMF-Filters B.V. naar beste weten en kunnen nagekomen. 
2. JMF-Filters B.V. garandeert op de door JMF-Filters B.V. zelf geproduceerde goederen een garantie van 1 jaar. Voor niet door JMF-Filters B.V. zelf geproduceerde 

goederen/onderdelen verstrekt JMF-Filters B.V. een garantie voor fabricage- en materiaalfouten conform de bepalingen door de fabrikant opgegeven, gedurende een ander 
te noemen periode welke ingaat op het moment van aflevering van de betreffende goederen. 

3. De garantie bedoeld in lid 2 kan worden ingeroepen, mits het door JMF-Filters B.V. geleverde door afnemer wordt/werd gebruikt en bediend conform de door JMF-Filters 
B.V. (of fabrikant) aan afnemer verstrekte handleidingen en technische specificaties. 

4. Behoudens het bepaalde in lid 2, is JMF-Filters B.V. niet aansprakelijk voor materiaal-, formaat-, kwaliteits- en/of kleurkeuze van afnemer van het geleverde en staat er 
niet voor in dat de aan afnemer geleverde goederen de beoogde eigenschappen na gebruik behouden. 

5. JMF-Filters B.V. is niet aansprakelijk voor toelaatbare verschillen voor wat betreft formaat, kwaliteit, kleur e.d., welke tussen de verschillende fabrikanten worden 
aangehouden. 

6. Afnemer vrijwaart JMF-Filters B.V. voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding door JMF-Filters B.V. inzake het geleverde, uit hoofde van welke oorzaak dan 
ook, waaronder begrepen inbreuken op octrooien of eigendomsrechten, welke voortvloeien uit gegevens of aanwijzingen verstrekt door afnemer. 

7. JMF-Filters B.V. is nimmer aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, van welke aard ook. 
8. JMF-Filters B.V. is nimmer aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van de door haar geleverde producten en aanvaardt geen garantieaanspraken daaromtrent, indien 

blijkt dat afnemer, c.q. gebruiker/consument, voorzover toepasselijk op het geleverde product: 
a. zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften; 
b. andere producten toevoegt, welke de beoogde werking, c.q. het beoogde doel van het geleverde product belemmert, stoort, dan wel teniet doet; 
c. zelf (technisch onmogelijke) wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht heeft of door derden heeft laten verrichten; 
d. voor andere dan normale (bedrijfs) doeleinden aanwendt, of anders dan door JMF-Filters B.V. aangegeven, op naar haar oordeel onoordeelkundige wijze heeft 

behandeld, opgeslagen of onderhouden; 
e. enige verplichting uit de leveringsovereenkomst niet is nagekomen. 
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Artikel: 15 – Retourzendingen: 
1. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van JMF-Filters B.V. worden niet geaccepteerd. Geschieden zij toch, dan zijn alle aan de zending verbonden kosten, 

waaronder mede begrepen  vervoers- en administratiekosten, voor rekening van de afnemer. 
2. JMF-Filters B.V. is in het geval als vermeld in lid 1 vrij de goederen voor rekening en risico van afnemer onder derden op te slaan of zelfs te diens beschikking te houden. 
3. Retourzendingen, welke niet door JMF-Filters B.V. zijn aanvaard, ontheffen afnemer in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichting voor wat betreft de factuur van 

het geleverde waarop de retourzending betrekking heeft, als ook voor wat betreft eventuele facturen van andere (geleverde/nog te leveren) producten. 
4. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door JMF-Filters B.V. genomen maatregelen voortvloeiend, is 

haar gespecificeerde opgave voor afnemer bindend, behoudens tegenbewijs. 
5. Retourzendingen reizen immer voor risico van afnemer. 
6. Retourzendingen worden door JMF-Filters B.V. alleen als zodanig aanvaard, indien de originele verpakking/emballage daarbij is gebruikt en indien verpakking/emballage 

voor JMF-Filters B.V. verkoopbaar zijn. 
 
Artikel: 16 – Overmacht: 
1. JMF-Filters B.V. kan zich te alle tijden op overmacht beroepen indien de tekortkoming van JMF-Filters B.V. niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de Wet of 

naar algemeen in Nederland geldende opvattingen voor haar rekening en risico komt. 
2. Van overmacht in de zin van het vorige lid is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in de volgende gevallen: oorlog, mobilisatie, oproer, werkstaking, brand, ongeval of 

ziekte, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstof of verpakkingsmateriaal, stagnatie in het vervoer, overheidsmaatregelen alsmede ieder omstandigheid die buiten de macht 
van JMF-Filters B.V. ligt en de uitvoering van de overeenkomst nadelig voor haar dan wel onmogelijk maakt. 

3. JMF-Filters B.V. kan zich tevens op overmacht beroepen indien bovengenoemde gevallen zich in het bedrijf van derden, met wie JMF-Filters B.V. ter voldoening aan 
haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met de afnemer een overeenkomst heeft gesloten voordoen. 

4. JMF-Filters B.V. behoudt ten alle tijde het recht om, indien de afnemer een beroep doet op overmacht, de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de afnemer te 
ontbinden alsmede van de afnemer een vergoeding te vorderen voor de door JMF-Filters B.V. geleden en te lijden schade. 

 

Artikel: 17 – Betaling: 
1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door JMF-Filters B.V. aan te wijzen bankrekening, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. De op de bankafschriften van JMF-Filters B.V. aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt. 
2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Afnemer is nimmer bevoegd betalingen op te schorten. 
3. Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijn na factuurdatum van afnemer is ontvangen is deze daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente 

met een minimum van 1% per maand geldend gedurende de tijd waarin afnemer in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden. 
4. Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijn na factuurdatum van afnemer is ontvangen en wanneer alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van 

betaling jegens hem worden genomen, is hij gehouden tot betaling van opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare door JMF-Filters B.V. te maken (buiten) 
gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen factuurbedrag of deel daarvan, zulks met een minimum van €250,--, onverminderd 
eventuele door afnemer krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten. 

5. Betalingen van c.q. namens de afnemer kunnen door JMF-Filters B.V. primair in mindering worden gebracht op die vordering, waarvoor JMF-Filters B.V. niet het 
eigendomsvoorbehoud, zoals vermeld in artikel 8, geldend heeft kunnen maken. Vervolgens kunnen betalingen door JMF-Filters B.V. in mindering worden gebracht op de 
door afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en tenslotte op de hoofdsom. 

6. Indien de afnemer met betaling of enige andere verplichting uit de overeenkomst in gebreke blijft, is JMF-Filters B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, alsmede de geleverde, JMF-Filters B.V. eigendom toebehorende, zaken terug te nemen, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 10.3. 

7. De in het vorige lid genoemde bevoegdheid tot ontbinding en terugneming heeft JMF-Filters B.V. eveneens indien de afnemer komt te overlijden, onder curatele wordt 
gesteld, in liquidatie komt te verkeren, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling verkrijgt of indien beslag onder de afnemer wordt 
gelegd. 

8. In de gevallen zoals vermeld in de vorige twee leden is JMF-Filters B.V. tevens gerechtigd alle door de afnemer verschuldigde bedragen terstond zonder waarschuwing of 
ingebrekestelling op te vorderen. 

  
Artikel: 18 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten: 

1. JMF-Filters B.V. behoudt zich (namens derden) alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar geleverde producten en de daarin 
vervatte technologie, tekeningen, ontwerpen, modellen, schetsen, afbeeldingen, verpakkingen en auteursrechtelijke werken, voor. 

2. Indien de afnemer tekeningen, ontwerpen, modellen, schetsen, of afbeeldingen aanlevert die door JMF-Filters B.V. worden gewijzigd/bewerkt, komen alle rechten die 
rusten op het gewijzigde/bewerkte toe aan JMF-Filters B.V.. 

3. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde is afnemer een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van €50.000,-- per overtreding, 
onverminderd het recht van JMF-Filters B.V. alle nog lopende overeenkomsten met de afnemer met directe ingang te ontbinden en schadevergoeding/winstderving te 
vorderen volgens het bepaalde in artikel 10. 

4. JMF-Filters B.V. zal afnemers vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewering dat de door JMF-Filters B.V. geleverde producten inbreuk maken 
op een in Nederland geldend industrieel eigendomsrecht. 

5. Het is afnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met JMF-Filters B.V. gesloten overeenkomst, over te dragen. 
6. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk, nadat afnemer JMF-Filters B.V. hiervan op de hoogte heeft gesteld en uitdrukkelijk schriftelijke 

instemming van JMF-Filters B.V. heeft verkregen. 
 
Artikel: 19 – Toepasselijk recht en geschillen:   

1. Op alle door JMF-Filters B.V. te sluiten en gesloten overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van 

nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend ter keuze van JMF-Filters B.V. kunnen worden beslecht door de daartoe 
bevoegde rechter, tenzij de wederpartij met JMF-Filters B.V. overeenkomt het geschil te laten beslechten door onafhankelijke arbitrage 

3. Terzake de uitleg van internationale handelstermen, is de laatste versie van de “Ïncoterms”  zoals samengesteld door de Internationale Kamer Van Koophandel te Parijs 
(I.C.C.) van toepassing. 

 
Purmerend, oktober 2013 
 
  

 
 


