
Algemene leveringsvoorwaarden van Comari Holland B.V., gevestigd te Didam 
 

1. Algemeen 
1.1 Op de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever 

enerzijds en de besloten vernnootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Comari Holland B.V. 
nader te noemen Comari gevestigd te Didam, 
anderzijds alsmede op de precontractuele 
verhouding, zijn geen andere voorwaarden 
toepasselijk dan hier vermeld, tenzij Comari 
expliciet schriftelijke afwijkingen heeft vastgelegd.  

1.2 Bij dergelijke afwijkingen blijven de overige 
bepalingen onverminderd van toepassing. 

1.3 In het geval de voorwaarden en de door Comari 
uitgebrachte aanbiedingen onderling tegenstrijdige 
clausules zouden bevatten prevaleert de 
aanbieding. 

1.4 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig 
zijn of vernietigd zou worden, zullen de overige 
bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht 
blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te 
spannen om in goed overleg een vervangend beding 
vast te stellen dat geldig is en dat de 
oorspronkelijke bedoelingen van Comari zo veel als 
mogelijk benadert. 

 
2. Aanbiedingen en overeenkomst 
2.1 Ieder door Comari uitgebrachte aanbieding, zowel 

mondeling als schriftelijk is geheel vrijblijvend, 
tenzij in een schriftelijke aanbieding een 
geldigheidsduur is vermeld. 

2.2 Vermelding van gegevens van welke aard ook, 
vermeld in catalogi, brochures, prijslijsten of andere 
drukwerken geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. 
Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor 
zover zulks uitdrukkelijk door Comari schriftelijk is 
bevestigd.  

2.3 Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, 
berekeningen, modellen en schema’s blijven het 
eigendom van Comari en mogen zonder schriftelijke 
toestemming niet geheel of gedeeltelijk worden 
gekopieerd, nagemaakt of aan derden ter hand 
gesteld dan ter inzage gegeven. Details behoeven 
door Comari niet te worden verstrekt. 

2.4 Opdrachten aan Comari gedaan gelden als een 
onherroepelijk opdracht. 

2.5 De overeenkomst komst tot stand door aanvaarding 
door opdrachtgever van een aanbod, tenzij een 
eerder door Comari gedaan vrijblijvend aanbod 
binnen 14 dagen ná die ontvangst van de 
aanvaarding door haar wordt herroepen. 

 
3. Prijzen 
3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn door 

Comari opgegeven prijzen alle exclusief porto-, 
vervoer-, montage-, reis-, verblijfs-, en andere 
bijkomende kosten, gebaseerd op ten tijde van de 
aanbieding geldende prijsbepalende factoren in 
Nederlandse courant met inbegrip van loonsommen 
en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van 
overheidswege opgelegd.  

3.2 Indien na datum van de aanbieding één of meer 
dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, 
ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare 
omstandigheden, is Comari gerechtigd de bij 
acceptatie overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig te wijzigen indien sinds de 
overeenkomst drie maanden zijn vestreken. 

 
4. Aflevering en risico-overgang 
4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering 

af Fabriek en/of magazijn van Comari, waarna de 
goederen worden opgeslagen of reizen voor 
rekening of risico van opdrachtgever. De wijzen van 
verzending is naar keuze van Comari.  

4.2 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden 
indien afnemer nalatig blijft de goederen in 
ontvangst te nemen, Comari de goederen naar eigen 
inzicht, voor rekening en risico van opdrachtgever, 
heeft opgeslagen en aan laatstgenoemde zulks heeft 
medegedeeld. 

 
5. Levertijden 
5.1 De opgaven van lever-en/of installatietijden 

geschiedt zo nauwkeurig mogelijk, doch bij 
benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
is overeengekomen. 

5.2 De lever-en/of installatietijd gaat eerst in nadat alle 
voor de uitvoering van de overeenkomst 
noodzakelijke gegevens in bezit zijn gekomen van 
Comari en betaling, indien en voor zover deze bij 
opdracht dient te geschieden, is verricht. 

5.3 In geval van overschrijding van de levertijd anders 
als door overmacht wordt Comari na 
ingebrekestelling een redelijke termijn gegund om 
aan haar verplichtingen te voldoen. 

5.4 Mocht onverhoopt alsnog levering uitblijven dan  
heeft de opdrachtgever het recht om via de rechter 
uitsluitend ontbinding van de overeenkomst te 
vorderen met terugbetaling van het eventueel reeds 
betaalde. Alle andere (neven)acties worden 
uitgesloten. Met name heeft de opdrachtgever 
nimmer recht op schadevergoeding van directe of 
indirecte schade, welke mocht voorvloeien uit het 
overschrijden van de levertijd. 

5.5 Indien er gerede twijfel bij Comari bestaat omtrent 
de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is Comari 
bevoegd de bezorging van de goederen en/of de 
levering van diensten uit te stellen, totdat 
opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft 
verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de 
door Comari door deze vertraagde aflevering 
geleden of te lijden schade. 

 
6. Overmacht 
6.1 Comari hoeft zijn verplichtingen niet na te komen 

indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een 
omstandigheid die niet te wijten aan haar schuld of 
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening 
komt. 

6.2 Onder overmacht wordt ten dezen onder meer, 
doch niet limitatief, verstaan: staking, ziekte van 
werknemers, brand, machinebreuk en andere 
bedrijfsstoornissen (het zij bij Comari hetzij bij onze 
leverancier van goederen en diensten). 

6.3 Andere buiten Comari haar macht liggende 
gebeurtenissen waarbij Comari geen 
verantwoordelijkheid draagt zijn: 
transportstoringen, oorlog blokkade, oproer, daden 
van terrorisme, epidemie, overstroming en 
stormen, alsmede plotselinge verhoging van de 
invoerrechten en accijnzen en/of vertraging of 
uitblijven van levering door leveranciers, het niet 
verkrijgen van benodigde vergunningen en en 
andere overheidsmaatregelen. 

 
7. Eigendom 
7.1 Behoudends het gestelde onder lid 7.2 zal het 

eigendom overgaan op opdrachtgever bij aflevering. 
7.2 Alle aan opdrachtgever geleverde goederen blijven 

eigendom van Comari c.q. van haar toeleveranciers, 
tenzij sprake is van leverantie op grond van 
verkoop en tevens alle bedragen die opdrachtgever 
verschuldigd is vanwege deze geleverde goederen, 
verrichtte en te verrichten werkzaamheden, 
alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel 
uitblijven van tijdige betaling betreffende die 
goederen, volledig aan Comari zijn voldaan. 

7.3 Tot dan zal opdrachtgever de betreffende geleverde 
goederen niet mogen verkopen, verhuren, in ruil, 
consignatie of pand geven, of op enige andere wijze 
buiten zijn bedrijf in Nederland mogen brengen, 
tenzij uitdrukkelijk met Comari het tegendeel is 
overeengekomen, niettegenstaande dat de 
geleverde zaken voor rekening en risico van 
opdrachtgever zijn. 

7.4 In geval de opdrachtgever betalingen 
voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst 
met Comari niet stipt voldoet is Comari gerechtigd 
om zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke 
tussenkomst, ondanks eventuele surséance van 
betaling of faillissement, de door haar geleverde 
goederen op eerste vordering terug te nemen, 
ongeacht of deze goederen reeds zijn bevestigd, 
gemonteerd of op andere wijze met andere 
goederen zijn verbonden. 

 
8. Garantie 
8.1 Voor goederen, onderdelen van goederen en/of 

diensten strekt de garantie niet verder dan tot het 
gratis leveren van vervangende goederen, 
onderdelen van goederen, reparatie of hernieuwd 
leveren van diensten, naar keuze van Comari, 
gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na 
de datum van levering. 

8.2 Terzake van uiterlijk waarneembare gebreken dient 
binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk te 
worden gereclameerd bij gebreke waarvan alle 
aanspraken jegens Comari vervallen. 

8.3 Wijzigingen of reparatie welke niet door Comari of 
in haar opdracht is uitgevoerd, alsmede gebruik 
anders dan voorgeschreven of anders dan in het 
maatschappelijk verkeer algemeen aanvaard doet 
iedere aansprakelijkheid van Comari vervallen. 

8.4 De garantie vervalt tevens indien de opdrachtgever 
niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige 
verplichting jegens Comari, waaronder betaling van 
de overeengekomen prestatie. 

8.5 Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen 
nieuwe goederen worden geleverd gaat de 
eigendom van het oorspronkelijk geleverde over op 
Comari door de enkele levering van die nieuwe 
goederen of onderdelen van goederen. Indien 
herstel of vervanging ter voldoening aan de 
garantieverplichtingen, naar het oordeel van 
Comari, niet mogelijk is, zal de oorspronkelijk door 
de opdrachtgever betaalde prijs worden vergoed. 

8.6 Betreft de reclame niet zichtbare of anderszins niet 
waarneembare gebreken, dan kan de reclame nog 
geldend worden gemaakt binnen 2 weken nadat het 
gebrek de opdrachtgever is gebleken, echter 
nimmer later dan 1 maand na factuurdatum. 
 

9. Aansprakelijkheid 
9.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van de overeenkomst is Comari slechts 
aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding 
met inachtneming van de garantietermijn, dat wil 
zeggen vergoeding van de schade van de 
achterwegen gebleven prestatie. Iedere 
aansprakelijkheid van Comari voor enige andere 
vorm van schadevergoeding, zoals doch niet 
beperkt tot aanvullende schadevergoeding, 
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, 
voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of 
immaterieel, alsmede vanwege vertragings-schade 
is nadrukkelijk uitgesloten voor zover niet in strijd 
met enige dwingendrechtelijke bepaling. 

9.2 Comari aanvaardt voorts uitsluitend 
aansprakelijkheid in geval van toerekenbare 
onrechtmatige daad wegens grove schuld danwel 
die van haar leidinggevende ondergeschikten en in 
geval van schade door dood of lichamelijk letsel. 

9.3 Met name aanvaardt Comari geen aansprakelijkheid 
voor handelen dan wel nalaten van handelen van 
(rechts)personen, waarvan zij zich anderszins 
volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn. 

9.4 Elke aansprakelijkheid van Comari met inbegrip 
van die waarbij op bovenstaande bepalingen geen 
beroep kan worden gedaan, is in ieder geval 
beperkt tot €500.000,00 per gebeurtenis, waarbij 
een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt 
als één gebeurtenis. 

9.5 Het recht op schadevergoeding vervalt volledig 
indien opdrachtgever, na het ontstaan van de 
schade, Comari niet zo spoedig mogelijk in kennis 
heeft gesteld alsmede nadat een periode van vijf 
jaar is verstreken sinds het ontstaan van de oorzaak 
van de schade. 

 
10. Betaling 
10.1 Betaling geschiedt zonde compensatie en/of korting 

en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum met 
toepassing van een kredietbeperking van 2%, tenzij 
anders overeengekomen. Bij betaling binnen 8 
dagen na factuurdatum kan 2% in mindering 
worden gebracht. 

10.2 Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd 
bedrag niet stipt voldoet is hij van rechtswege in 
gebreke zonder dat daartoe nadere 
ingebrekestelling is vereist. Comari is niet 
gehouden enige prestatie aan opdrachtgever te 
leveren zolang laatstgenoemde in gebreke is. 

10.3 Over elke te late betaling is opdrachtgever een rente 
verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de 
vervaldag zonder dat sommatie of ingebrekestelling 
benodigd zal zijn. Geen betaling kan worden 
opgeschort. 

10.4 Alle buitengerechtelijke kosten vallende op de 
inning van enig door opdrachtgever volgens deze 
voorwaarden verschuldigd bedrag zijn vastgesteld 
op minimaal 15% van het te vorderen bedrag 
alswel op minimaal e 200,00 en zijn voor rekening 
van de opdrachtgever. 

 
11. Rechtskeuze 
11.1 Ten aanzien van de précontractuele verhoudingen, 

ten aanzien van de overeenkomst en ten aanzien 
van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, 
verklaren partijen zich onderworpen aan 
Nederlands recht. Alle geschillen en 
verzoekschriften terzake van vorderingen zullen 
worden onderworpen aan het oordeel van de 
bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij de wet 
bij regels van dwingend recht een andere rechter 
voorschrijft en behoudens het recht van Comari om 
zich rechtstreeks te wenden tot het gerechtshof te 
’s-Hertogenbosch. 

 


