Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co.
KG, D-72250 Freudenstadt
Algemene verkoop- en levervoorwaarden (AVL)
Geldig vanaf 02-08-2010 (ondernemingen)
Aan alle aanbiedingen en leveringen liggen onze onderstaande AVL ten grondslag. Afwijkende voorwaarden van de koper gelden alleen, indien wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben
erkend.
Mondelinge of telefonisch gemaakte nevenafspraken, wijzigingen of aanvullingen van het contract vereisen voor bewijsdoeleinden onze schriftelijke bevestiging.
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Afsluiting van het contract, prijzen
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Leveringscontracten komen pas tot stand met de acceptatie of uitvoering van de
bestelling door ons.
Wij berekenen de op de dag van verzending geldende prijzen. Onze prijzen gelden “af fabriek” exclusief de telkens geldende
belastingen, afdrachten en kosten.
Als voor een bepaald ordervolume met de koper gereduceerde prijzen zijn overeengekomen, dan geldt voor de geleverde
hoeveelheid de catalogusprijs op de dag van de afsluiting van het contract, indien de koper het ordervolume niet volledig
binnen de overeengekomen periode afneemt. Als op wens van de klant deelleveringen worden uitgevoerd, dan moet de
koper de hierdoor veroorzaakte meerkosten dragen.
Levering/Overdracht van risico
Het risico wordt met de overhandiging van de goederen aan de fabriek door ons of met ingang van de acceptatie van
vertraging overgedragen. Voor zover er deelleveringen plaatsvinden, geldt dit ook ten aanzien van de betreffende
deellevering.
Indien wij in afzonderlijke gevallen het transport op ons nemen, gebeurt het transport op risico en op kosten van de koper. Dit
geldt ook als het transport door onze medewerkers en met onze voertuigen wordt uitgevoerd. De keuze van de expediteur
staat ons vrij.
Mocht de koper dit wensen, dan zullen wij de levering dekken door een transportverzekering. De kosten die daardoor
ontstaan draagt de koper.
Analysegegevens en karakteristieken van onze producten worden bepaald volgens de geldende DIN-normen. Afgestane
monsters en typische karakteristieken bieden een houvast voor de kwaliteit van de te leveren goederen binnen het kader van
gebruikelijke toleranties.
De geleverde hoeveelheid goederen kan binnen in de handel gebruikelijke grenzen afwijken van de bestelde hoeveelheid.
Voor de vaststelling van de geleverde hoeveelheid goederen zijn bij vloeistoffen, voor zover deze worden geleverd in
voertuigen die zijn uitgerust met geijkte meetinstrumenten, de registraties van deze meetinstrumenten doorslaggevend, in
alle overige gevallen onze cijfers over hoeveelheden of gewichten of diegene van onze leverende firma, indien de levering
rechtstreeks van daaruit gebeurt.
Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover het ten grondslag liggende contract een verkoop op
levering is. In dit geval is onze aansprakelijkheid, voor zover ons geen opzet ten laste kan worden gelegd, beperkt tot de
voor het contract typische, voorzienbare schade.
Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, indien de koper als gevolg van een door ons te verantwoorden
vertraging van de levering gerechtvaardigd is om in het midden te brengen, dat zijn belang voor het verdere vervullen van
het contract is weggevallen. In dit geval is de aansprakelijkheid, voor zover ons geen opzet ten laste kan worden gelegd,
beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.
In het geval van vertraging kan de koper naast de levering vergoeding van een door de vertraging eventueel ontstane
schade verlangen. Deze eis is echter, voor zover ons geen opzet en geen grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd,
beperkt tot 0,5 % van de waarde van de betreffende levering voor elke week van de vertraging, maximaal echter tot 5 % van
de waarde van de betreffende levering. Het recht van de koper om na afloop van een redelijke termijn terug te treden uit het
contract en/of schadevergoeding wegens niet-vervulling in overeenstemming met de regeling van deze AVL te eisen, blijft
onaangetast.
Levertijd, storingen bij de levering
Levertermijnen worden alleen bindend door onze schriftelijke bevestiging.
De naleving van toegezegde levertermijnen veronderstelt, dat de koper alle verplichtingen waaraan hij is gebonden tijdig en
volgens de voorschriften heeft vervuld.
Deelleveringen zijn toegelaten, voor zover dit van de koper redelijkerwijs mag worden verwacht.
De naleving van de levertermijnen staat verder onder het voorbehoud van juiste en tijdige levering aan onszelf. Als er
vertragingen dreigen, dan zullen wij dit de koper zo snel mogelijk meedelen.
Overmacht, arbeidsconflicten, onrust, maatregelen van overheidswege en andere externe gebeurtenissen die niet
samenhangen met de commerciële activiteit, niet te voorzien zijn en ook door uiterste redelijkerwijs te verwachten
zorgvuldigheid niet kunnen worden afgewend, bevrijden de contractanten voor de duur van de storing en de omvang van het
effect daarvan van de prestatieplichten. De contractanten zijn verplicht om binnen de mate waarin dat redelijkerwijs kan
worden verwacht, onmiddellijk de vereiste informatie te verstrekken en hun verplichting naar eer en geweten aan te passen
aan de veranderde omstandigheden. Als een toestand van overmacht langer duurt dan een periode van 8 weken, dan heeft
elke contractant het recht om terug te treden uit het contract; in deze gevallen kan de koper geen aanspraak maken op eisen
tot schadevergoeding.
In het geval van door overmacht veroorzaakte schaarste hebben wij het recht om leveringen te beperken (deelleveringen).
Deze beperkingen zullen wij in de mate van het mogelijke afstemmen op het belang die onze levering voor de koper heeft.
Eisen bij gebreken
Als de levering onvolledig of transportschade uiterlijk herkenbaar is, dan moet de koper dit bij levering kenbaar maken
tegenover de expediteur. Uiterlijk niet herkenbare transportschade moet onmiddellijk, uiterlijk binnen 7 dagen na levering,
tegenover de expediteur in schriftelijke vorm worden aangetoond. Wij moeten in elk geval schriftelijk worden geïnformeerd
over de aangifte.
Eisen van de koper wegens gebreken veronderstellen, dat die de verplichtingen inzake onderzoek en reclamatie volgens
§ 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) is nagekomen. Reclamaties op grond van gebreken moeten schriftelijk worden
ingediend en veronderstellen verder, dat ons een monster van minstens 1 kg, bij stuw- en brandstoffen van 5 l van de
geleverde, met name ook van de reeds gebruikte goederen, voor verificatie ter beschikking wordt gesteld. Wij hebben het
recht om zelf monsters te nemen of om ons ter plekke ervan te overtuigen dat de monsterneming zoals voorgeschreven en
volgens de geldende normen werd uitgevoerd. Als dit niet gebeurt of als de reclamatietermijnen niet worden aangehouden,
dan zijn garantieclaims uitgesloten.
De contractueel verschuldigde kwaliteit van de goederen is uitsluitend gebaseerd op onze bij levering geldende
productspecificaties. Eigenschappen van monsters, typische karakteristieken en proeven zijn alleen bindend, voor zover ze
uitdrukkelijk en schriftelijk als kwaliteit van de goederen zijn overeengekomen. Opgaven over kwaliteit en houdbaarheid en
andere informatie zijn alleen dan garanties, als ze als zodanig benoemd en schriftelijk met onze bedrijfsleiding
overeengekomen worden.
Bij levering van goederen die gebreken vertonen en reglementaire reclamaties zullen wij naar eigen keuze het gebrek
verhelpen of nieuwe goederen zonder gebreken leveren.
Eisen wegens gebreken bestaan niet, indien het gebrek het gevolg is van een ongeschikt of ondeskundig gebruik, opslag,
een ongeschikt of ondeskundig transport, foutieve of nalatige behandeling of van een voor de eigen aard van de goederen
typische verandering op grond van omgevingsvoorwaarden.
Eisen bij gebreken en rechten op terugtreding en vermindering verjaren na afloop van 1 jaar vanaf levering. Dit geldt niet als
wij het gebrek met opzet veroorzaakt, arglistig verzwegen of een kwaliteitsgarantie verleend hebben. In het laatste geval richt
de omvang van de aansprakelijkheid zich naar de garantieverklaring.
Overige aansprakelijkheid
Wij zijn aansprakelijk voor eigen opzet en grove nalatigheid en voor grove nalatigheid van onze wettelijke
vertegenwoordigers en diegenen die plaatsvervangend onze plichten vervullen. Voor zover ons, onze wettelijke
vertegenwoordigers en diegenen die plaatsvervangend onze plichten vervullen geen opzet ten laste kan worden gelegd, is
de aansprakelijkheid echter beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.
Wij zijn verder aansprakelijk in het geval van schuldige verwonding van leven, lichaam en gezondheid door ons, onze
wettelijke vertegenwoordigers en diegenen die plaatsvervangend onze plichten vervullen, en in het geval van het arglistige
verzwijgen van een gebrek of bij aanvaarding van een garantie. In het laatste geval richt de omvang van de
aansprakelijkheid zich naar de garantieverklaring.
Wij zijn verder aansprakelijk bij de schuldige schending van zulke plichten, die vervuld moeten worden om de uitvoering van
het contract überhaupt mogelijk te maken en op de naleving waarvan de koper regelmatig vertrouwt en vertrouwen mag,
door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers en diegenen die plaatsvervangend onze plichten vervullen. Voor zover ons,
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onze wettelijke vertegenwoordigers en diegenen die plaatsvervangend onze plichten vervullen geen opzet ten laste kan worden
gelegd, is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.
Wij zijn verder aansprakelijk in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld volgens de
productaansprakelijkheidswet.
Voor het overige is de aansprakelijkheid – om het even op welke rechtsgrond – uitgesloten.
De koper zal ons, indien hij tegenover ons met inachtneming van de bovenstaande regelingen rechten wilt opeisen, onverwijld
en uitvoerig schriftelijk informeren en consulteren. De koper moet ons gelegenheid geven om het schadegeval te onderzoeken.
Transport- en opslagmiddelen van de koper, leenverpakkingen
Wij zijn niet verplicht om de door de koper ter beschikking gestelde transportmiddelen en opslagtanks te controleren op
geschiktheid en zuiverheid om ze te vullen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ons leverend personeel de juiste
tanks resp. aansluitingen aan te duiden. In het geval van ongeschikte opslagtanks of verkeerde aanduiding van aansluitingen
door de koper of zijn personeel zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel daaruit resulterende schade. Van
schadevergoedingsclaims van derden moet de koper ons in deze gevallen vrijstellen.
Leenverpakkingen waarin de goederen worden geleverd, blijven in onze eigendom. De koper moet de leenverpakkingen
kosteloos voor ons bewaren en onmiddellijk volledig leeggemaakt, op zijn kosten schoongemaakt, weer afgesloten en
vrachtvrij aan ons terugsturen, indien wij niet in afzonderlijke gevallen een andere mogelijkheid van teruggave aanwijzen. De
verpakkingen mogen niet voor andere doeleinden als voor de opslag en het aftappen van onze producten worden gebruikt.
Als leenverpakkingen om redenen waarvoor wij niet instaan langer dan 3 maanden bij de koper blijven, dan kunnen wij een
redelijke vergoeding voor het gebruik eisen. Als leenverpakkingen ondanks aanmaning en uitstel van de termijn niet worden
teruggegeven of in een toestand waarin ze voor het oorspronkelijke doel onbruikbaar lijken, dan kunnen wij
schadevergoeding eisen. Bij bovenmatige vervuiling is de koper verplicht om de kosten voor de reiniging te vergoeden.

VII. Betaling
1. Facturen zijn onmiddellijk na ingang en levering zonder aftrek netto betaalbaar. Bij overeengekomen vervaldagen wordt de
betalingstermijn berekend beginnend vanaf de dag van de levering. De betaling moet zo gebeuren, dat wij op de vervaldagen
kunnen beschikken over het verschuldigde bedrag; hij moet gebeuren door overschrijving, contant of met cheques. De
aanvaarding van cheques gebeurt alleen ter betaling.
2. De koper komt automatisch 7 dagen na betaalbaarheid en ingang van de factuur in betalingsverzuim, tenzij hij niet
verantwoordelijk is voor de niet-betaling. Als een termijnbetaling is overeengekomen en de koper met de betaling van een
termijn in verzuim raakt, dan worden de restschulden uit de contractuele relatie meteen betaalbaar. Het claimen van een
hogere schade is daardoor niet uitgesloten.
3. Als de financiële positie van de koper na afsluiting van het contract verslechtert of als een verslechtering van de financiële
positie pas na afsluiting van het contract herkenbaar wordt, zodat de betalingseis van ons hierdoor in gevaar komt, dan
kunnen wij, onder het voorbehoud van verder gaande eisen, toegestane betalingstermijnen herroepen en verdere leveringen
afhankelijk maken van vooruitbetaling of het verstrekken van andere zekerheden. Dit geldt in het geval van betalingsverzuim
net zozeer als bij andere wezenlijke veranderingen van de economische of juridische verhoudingen van de koper (bijv.
liquidatie van de zaak, verandering van eigenaar, van rechtsvorm).
4. Als achteraf gegronde twijfel ontstaat aan de kredietwaardigheid van de koper en daardoor onze eisen tegenover de koper
gevaar lopen, dan hebben wij eveneens het recht om terug te treden, tenzij ons zekerheid gesteld of contante betaling bij
levering vóór overdracht resp. vullen van de goederen in tanks van de koper wordt aangeboden.
5. Tegenover onze betalingseisen is de verrekening met tegenvorderingen of de uitoefening van een recht van retentie
uitgesloten, tenzij de tegenvordering of het recht van retentie onbestreden of rechtsgeldig is vastgesteld.
VIII. Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling van alle – ook toekomstige – vorderingen uit de
zakelijke relatie met de koper (voorbehoudsgoederen). Bij lopende rekening geldt de voorbehouden eigendom als zekerheid
voor de resulterende saldovordering.
2. Bij ernstige schendingen van het contract, met name betalingsverzuim, of bij wezenlijke verslechtering van zijn financiële
positie is de koper verplicht om op ons verzoek alle voorbehoudsgoederen in zijn bezit op zijn kosten aan ons terug te geven.
Voor dit geval staat hij ons nu al toe om de betreffende goederen uit zijn inventaris over te pompen in onze
transportmiddelen.
3. De koper is verplicht om de voorbehoudsgoederen zorgzaam te behandelen; hij is met name verplicht om deze op eigen
kosten gezien de aanschaffingswaarde voldoende te verzekeren tegen brand, water en diefstal. De koper moet op ons
verzoek het bewijs van de afsluiting van de verzekeringscontracten leveren en staat de vorderingen uit de
verzekeringscontracten reeds van tevoren aan ons af.
4. De verwerking of omvorming van de voorbehoudsgoederen door de koper wordt altijd voor ons uitgevoerd. Als een geleverd
voorwerp met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen wordt verwerkt tot een nieuw object, dan verwerven wij medeeigendom van het nieuwe object in de verhouding van de waarde van het geleverde voorwerp tot de andere verwerkte
voorwerpen op het moment van de verwerking. Als de voorbehoudsgoederen door de koper met andere voorwerpen tot een
één geheel vormend object wordt samengevoegd, onafscheidelijk worden vermengd en als een van de andere voorwerpen
als hoofdobject moet worden beschouwd, dan draagt de koper nu al van het daarbij ontstane object proportioneel medeeigendom in verhouding van de waarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verbonden of vermengde voorwerpen
op het moment van de verbinding of vermenging aan ons over. Wij aanvaarden deze overdracht.
5. De koper mag tot aan herroeping de in onze eigendom of mede-eigendom staande goederen binnen de reglementaire gang
van zaken verkopen, maar niet verpanden of overdragen als zekerheid. De koper doet nu al zekerheidshalve in volle hoogte
ten gunste van ons afstand van zijn vorderingen uit een doorverkoop van de voorbehoudsgoederen, tot aan de volledige
delging van al onze op het moment van de verkoop bestaande vorderingen uit leveringen van goederen. Als de doorverkoop
gebeurt samen met andere objecten, bijvoorbeeld na verwerking, omvorming, verbinding of vermenging, dan geldt de
voorafgaande cessie ter hoogte van het aandeel van onze betreffende mede-eigendom. Als de voorbehoudsgoederen of de
goederen na verwerking, omvorming, verbinding of vermenging in het perceel van een derde worden ingebouwd of als wij
onze eigendom aan de goederen verliezen in verband met een andere rechtshandeling van de koper, dan gaan de
vorderingen uit de betreffende rechtshandeling ter hoogte van het factuurbedrag van de gebruikte voorbehoudsgoederen of
ons aandeel mede-eigendom op ons over.
6. Ongeacht de cessie conf. punt 5 heeft de koper zo lang het recht om de vordering te innen, als hij zijn verplichtingen
tegenover ons nakomt, er geen aanvraag tot opening van de surseance van betaling of de insolventieprocedure is gesteld
noch er sprake is van staking van betalingen. Om gemotiveerde reden is de koper op ons verzoek verplicht om de cessie
aan derde kopers bekend te maken, en om ons om onze rechten te kunnen doen gelden de vereiste informatie te
verstrekken en documenten te overhandigen.
7. Als de realiseerbare waarde van de aan ons afgestane cessies onze vorderingen met meer dan 10 % overschrijdt, dan zullen
wij op verzoek van de koper zekerheden naar onze keuze vrijgeven.
8. Als voorbehoudsgoederen of andere ons volgens de bovenstaande bepalingen gegarandeerde zekerheden door gedwongen
tenuitvoerlegging van derden of op een andere manier in gevaar komen, dan zal de koper wijzen op onze rechten en ons
met overhandiging van de voor een interventie noodzakelijke documenten en overige informatie onmiddellijk schriftelijk op de
hoogte brengen. Indien de derde niet in staat is om de voor ons ontstane juridische of buitengerechtelijke kosten van een
rechtsvordering conform § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) te vergoeden, is de koper
aansprakelijk voor het voor ons ontstane verlies.
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Slotbepalingen
Het Duits recht geldt met uitsluiting van het UN-kooprecht. Daarnaast zijn voor onze handel met het buitenland de Incoterms
in de telkens bij de afsluiting van het contract geldende vorm van toepassing, voor zover deze niet in tegenspraak zijn met
deze AVL en eventuele aparte afspraken.
Als een bepaling van deze AVL en de getroffen verdere overeenkomst onwerkzaam is of wordt, dan wordt daardoor de
geldigheid van het contract voor het overige niet aangetast. De contractanten zijn verplicht om de onwerkzame bepaling te
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vervangen door een regeling die hun beoogde economische succes zo dicht mogelijk benadert. Het bovenstaande geldt
dienovereenkomstig in het geval van een hiaat van de regeling.
Plaats van handeling voor alle verplichtingen uit de contractuele relatie is Freudenstadt.
Uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle betwistingen uit of in verband met dit contract en zijn werkzaamheid is
Freudenstadt. Wij hebben echter het recht om naar onze keuze ook bij de voor de zetel van de koper bevoegde rechtbank
aan te klagen.

