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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN  
 

VOOR EUROPESE GIETERIJEN © 
 
 

 

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN        

 

(a)   De onderhavige algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de bestaande 

gebruiken in de lidstaten van de Europese vereniging van Gieterijen – CAEF (COMMITTEE OF 

ASSOCIATIONS OF EUROPEAN FOUNDRIES).1 Elke lidstaat erkent derhalve hun rechtsgeldigheid en 

kent deze ook toe aan de bestaande gebruiken binnen de bedrijfstak in eigen land.2 De algemene 

voorwaarden zijn geldend voor de afnemer ongeacht diens nationaliteit. 

 

Zij geven een nadere omschrijving van de rechten en verplichtingen van de gieterij en de afnemer ter zake 

van leveringscontracten voor ferro- en non-ferro-producten, aanverwanten producten, alsmede van 

adviezen en diensten die de gieterij aan de afnemer verleent, c.q. genoodzaakt zou zijn te verlenen. 

 

Zij vormen derhalve de rechtsgeldige basis van al deze contracten ter zake van bepalingen die niet in 

afzonderlijke schriftelijke overeenkomsten zijn opgenomen. 

 

(b)   De onderhavige algemene leveringsvoorwaarden hebben voorrang boven alle in enige vorm door de 

afnemer opgemaakte andersluidende bedingen, voor zover deze niet schriftelijk door de gieterij zijn 

aanvaard. 

 

(c)   Wanneer een afnemer of een groep afnemers besluit tot nauwere samenwerking middels een industriële 

partnerovereenkomst met de aan hen toeleverende gieterijen, dienen deze algemene leverings-

voorwaarden samen met de algemene aankoopvoorwaarden van de afnemers als grondslag voor opstelling 

van de tekst voor de algemene wederzijdse voorwaarden die de overeenkomst tussen beide partijen in 

concrete vorm regelt. 

 

 

2. OFFERTES EN ORDERS       

 

(a)  De aanvraag van een offerte of de order van de afnemer dient vergezeld te gaan van technische specificaties 

die een nadere omschrijving bevatten van alle aspecten van de te fabriceren gietstukken, alsmede van de 

aard en soorten van controle, inspectie en testen die voor aanvaarding nodig zijn. 

De aanvraag van een offerte, de order en de technische specificaties dienen schriftelijk te geschieden. Dit 

schriftelijke document kan vergezeld gaan van een elektronische gegevensdrager. Dit medium bezit 

evenwel geen rechtskracht. 

    

(b)    De offerte van de gieterij is slechts onverkort van kracht indien zij vergezeld gaat van een geldige uiterste 

termijn van aanvaarding. Een en ander is eveneens van toepassing in elk geval waarin de afnemer 

wijzigingen aanbrengt in technische specificaties of in proefstukken die hem door de gieterij kunnen zijn 

verstrekt. 

 

(c)  De gieterij is uitsluitend gebonden aan de uitdrukkelijk door haar aanvaarde voorwaarden van de 

rechtsgeldige en definitieve order van de afnemer, wanneer deze is verleend per brief of middels een 

andere vorm van communicatie vastgelegd in een document. 

 

 

3. INDUSTRIEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING         

 

(a)   De gieterij behoort tot de sector industriële toeleveranciers. Wanneer de afnemer gebruik maakt van de 

diensten van de gieterij geschiedt zulks uitsluitend op grond van het specialisme van de gieterij en op grond 

van de overweging dat de gieterij over de uitrusting en mogelijkheden beschikt die aan zijn behoeften 

voldoen. 

 
1
 Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Noorwegen, Nederland,  Portugal, Zweden, Zwitserland 

2
  De onderhavige algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd op 23 juli 1999 onder nummer 99 059549 bij de afdeling douane van de 

Handelsrechtbank te Parijs. 
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Tenzij anderszins overeengekomen, is de gieterij niet de ontwerper van de gemaakte gietstukken. In de 

overeenkomst kan evenwel worden gespecificeerd dat de gieterij het ontwerp van het gietstuk geheel of 

gedeeltelijk uitvoert. Hierbij geldt de voorwaarde dat de afnemer, die de zeggenschap over zijn product 

behoudt, ook verantwoordelijk blijft voor het ontwerp conform het door hem gewenste resultaat. 

 

Als gevolg hiervan kan geen enkel voorstel van de gieterij, dat door de afnemer wordt goedgekeurd en dat 

gericht is op een verbetering van de technische specificaties of een wijziging van de tekening van het 

gietstuk, en met name ingegeven door de economische eisen of eisen die specifiek zijn voor het 

fabricageproces in de gieterij, leiden tot een overdracht van verantwoordelijkheid. Een en ander geldt met 

name in het geval van een industrieel partnership of een ander samenwerkingsverband, waarbinnen een 

ontwikkelingsfase is voorzien. In een dergelijk geval bevat het contract nadere bepalingen omtrent de 

verantwoordelijkheden van elke partij. 

    

(b) De aflevering van gietstukken houdt niet de overdracht in aan de afnemer van enig aan de gieterij 

toekomend eigendomsrecht ter zake van werktekeningen, software, research en octrooien. De afnemer 

verzekert derhalve de geheimhouding te waarborgen van elk soort informatie, schriftelijk of anderszins, 

zoals werktekeningen, schetsen en technische specificaties die de gieterij ter kennis van de afnemer brengt. 

 

Een en ander is evenzeer van toepassing op door de gieterij voorgesteld onderzoek ter verbetering van de 

kwaliteit of kostprijs van het gietwerk door wijziging van de oorspronkelijke technische specificatie. Wanneer 

de afnemer hiermee akkoord gaat, dient hij tevens in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden van de 

gieterij in het kader van de order. 

 

De prijs van de voor de fabricage benodigde door de gieterij ontworpen gereedschappen, ongeacht of deze 

al dan niet zijn vervaardigd door de gieterij, omvat niet het intellectueel eigendomsrecht van de gieterij van 

deze gereedschappen, dat wil zeggen de inbreng van de vakkennis of octrooien van de gieterij bij het 

ontwerp en de realisatie. 

 

Een en ander geldt evenzeer ten aanzien van eventuele door de gieterij aangebrachte wijzigingen in door de 

afnemer toegeleverde gereedschappen ter verzekering dat de gietstukken op de juiste wijze worden 

gefabriceerd. 

 

(c)    In geen geval is het de afnemer toegestaan onderzoeksresultaten van de gieterij voor eigen doeleinden te 

gebruiken, noch deze openbaar te maken zonder daar voorafgaande en uitdrukkelijk het eigendomsrecht op 

te hebben verkregen. 

 

(d) De afnemer vrijwaart de gieterij tegen alle gevolgen of rechtshandelingen die mogelijkerwijs kunnen 

optreden respectievelijk tegen haar kunnen worden ingesteld als gevolg van uitvoering van de order ter zake 

van gietstukken waarop industrieel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht rust, zoals octrooien, 

merkenrechten of geregistreerde modellen of uit hoofde van enig civiel recht of civiele wetgeving. 

 

(e) In het specifieke geval waarin de gieterij de enige ontwerper en producent is van de gietstukken voor de 

afnemer, dient deze een aparte overeenkomst op te stellen die buiten de werkingssfeer van deze algemene 

voorwaarden valt. 

 

(f) Ook kunstgieterijen dienen zich te houden aan deze leveringsvoorwaarden. In voorkomende gevallen 

worden de onderhavige algemene voorwaarden uitgelegd in het licht van de specifiek voor deze beroepstak 

geldende regels.3 

 

 
3  Bijvoorbeeld "Code of Deontology of Art Foundries". 
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4. MODELLEN EN GEREEDSCHAPPEN         

 
(a) Modellen en gereedschappen (modellen, kernbakken, sjablonen, mallen, bewerkings- of controle-apparatuur, enz.) die 

door de afnemer worden toegeleverd, dienen op duidelijke wijze te zijn voorzien van de voor de samenbouw en gebruik 

noodzakelijke markeringen en dienen kosteloos op de door de gieterij aangegeven locatie te worden afgeleverd. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer er op toe te zien dat de gereedschappen exact overeenkomen met de 

werktekeningen en specificaties. De gieterij kan evenwel - ook op verzoek van de afnemer - een en ander controleren en 

behoudt zich het recht voor de kosten hiervan in rekening te brengen. 

 

Wanneer de gieterij het noodzakelijk acht om gietstukken te wijzigen, teneinde een beter resultaat te verkrijgen, worden 

de kosten hiervan na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de afnemer in rekening gebracht. 

 

In het algemeen kan de gieterij, behoudens voorafgaande schriftelijke overeenkomst met de afnemer, geen garantie 

verstrekken ten aanzien van de levensduur van deze gereedschappen. 

 

In het geval dat de gereedschappen door de afnemer worden geleverd met tekeningen en specificaties aan de hand 

waarvan geen grondige controle van de onderlinge samenhang van de afzonderlijke elementen mogelijk is, worden de 

vormen, afmetingen en wanddiktes van de uiteindelijk verkregen gietstukken geheel of gedeeltelijk door deze 

gereedschappen bepaald. De verantwoordelijkheid voor het aldus verkregen eindresultaat berust derhalve geheel en al bij 

de afnemer die daarvan voorafgaand schriftelijk door de gieterij in kennis moet worden gesteld. 

 

In alle gevallen geldt dat, wanneer de aan de gieterij geleverde gereedschappen niet beantwoorden aan de eisen voor het 

gebruik waarvoor ze redelijkerwijs waren bedoeld, de gieterij aanpassing van de oorspronkelijk overeengekomen prijs kan 

verlangen. Alvorens enig gietstuk wordt geproduceerd, moet ter zake hiervan een overeenkomst met de afnemer tot stand 

komen. 

 

(b) Wanneer de gieterij in opdracht van de afnemer modellen of gereedschappen maakt, zal de gieterij deze maken 

overeenkomstig de wensen van de afnemer volgens de eigen productietechnieken van de gieterij. 

 

De kosten verbonden aan het maken van de modellen en gereedschappen, alsmede de kosten van vervanging en 

onderhoud na gebruik daarvan, dienen onafhankelijk van de geleverde gietstukken te worden verrekend. 

 

De gieterij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten voor vervanging van gereedschappen die voor eenmalig 

gebruik zijn ontworpen wanneer een onderdeel in het ongerede raakt als gevolg van normale productierisico's. 

 

Tenzij vooraf ter dekking van dit risico schriftelijk een prijstoeslag met de gieterij is overeengekomen, is de afnemer 

verantwoordelijk voor hetzij verschaffing van nieuw gereedschap, hetzij de afname van gereedschap van de gieterij tegen 

een vergoeding.  

 

(c) De gereedschappen en de daarop betrekking hebbende werktekeningen zijn eigendom van de gieterij indien in het 

contract wordt vermeld dat de afnemer slechts een bijdrage in de gereedschapskosten betaalt. Dit wordt ook 

gespecificeerd op een aparte rekening. 

 

In alle andere gevallen geldt dat de gereedschappen eigendom van de afnemer zijn en dat deze blijven opgeslagen bij de 

gieterij nadat de opdracht volledig is uitgevoerd. Zij worden aan de afnemer op diens verzoek of op verzoek van de gieterij 

teruggegeven in de normale staat van slijtage en veroudering waarin zij zich bevinden op het moment van teruggave. 

 

De afnemer kan echter niet in het bezit komen van deze gereedschappen zonder dat hij alle aan de gieterij verschuldigde 

rekeningen volledig heeft voldaan, daarbij inbegrepen de rekeningen die betrekking hebben op onderzoeken, octrooien en 

knowhow met inachtneming van het bepaalde in artikel 3b. 

 

Gedurende een periode van drie jaar gerekend vanaf de datum van de laatste levering worden de gereedschappen 

kosteloos opgeslagen. Na deze periode zullen ze aan de afnemer ter beschikking worden gesteld onder voorbehoud van 

het retentierecht zoals bepaald in de voorgaande paragraaf. De afnemer kan echter met de gieterij verlenging van de 

opslagtermijn overeenkomen onder voorwaarden ter zake. 

 

    Bij gebreke van een overeenkomst heeft de gieterij het recht de gereedschappen te vernietigen nadat zij de afnemer 

hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld en deze daarop niet binnen drie maanden heeft gereageerd, dan wel de 

opslagkosten in rekening te brengen of de gereedschappen onder rembours terug te sturen. 

 

(d)    De gieterij verbindt zich ertoe de gereedschappen, vermeld in paragrafen a, b en c en ongeacht of die haar eigendom zijn, 

niet voor rekening van derden te gebruiken behoudens indien door de afnemer vooraf schriftelijke toestemming hiertoe is 

verleend. 

        

(e) De afnemer draagt als eigenaar de volledige aansprakelijkheid voor de modellen en gereedschappen, zoals hiervoor 

genoemd in de paragrafen a, b en c, en dient zelf te zorgen voor de verzekering ervan tegen elk risico van beschadiging 

of vernietiging in de gieterij, waarbij hij afziet van alle regresvordering op de gieterij. 
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5. INZETSTUKKEN       

 

Door de afnemer toegeleverde inzetstukken, die bedoeld zijn om in het gietstuk te worden opgenomen door ze 

voorafgaand aan het gieten in de gietvorm te plaatsen, vallen in ieder opzicht onder zijn volledige 

verantwoordelijkheid en moeten van perfecte kwaliteit zijn. De inzetstukken moeten kosteloos en franco aan de 

gieterij worden geleverd en wel in een voldoende hoeveelheid, waarbij rekening wordt gehouden met normale 

productierisico's. 

 

 

6. LEVERINGSTERMIJNEN           

 

(a) De leveringstermijnen gaan in vanaf de datum van bevestiging van de opdracht door de gieterij, echter niet 

eerder dan vanaf de datum waarop alle documenten, materialen en uitvoeringsspecificaties door de afnemer 

zijn verstrekt en nadat de laatste aan alle voorwaarden heeft voldaan waaraan hij verplicht was te voldoen. 

 

(b) Het bindende karakter van de overeengekomen leveringstermijn moet, evenals de aard daarvan 

(opleveringstermijn, beschikbaarheid voor ingangscontrole, daadwerkelijke levering, enz.), duidelijk in het 

contract worden omschreven. Indien zulke duidelijke omschrijvingen ontbreken, wordt de leveringstermijn 

geacht als indicatie te gelden. 

    

(c) De contractueel overeengekomen leveringstermijnen kunnen op verzoek van de gieterij worden verlengd als 

de gieterij tengevolge van omstandigheden buiten zijn macht niet in staat is aan haar verplichtingen te 

voldoen. 

 

 

7. LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT           

 

(a) Levering van de gietstukken wordt steeds geacht te zijn geschied af-gieterij, ongeacht de bepalingen in het 

contract ten aanzien van de betaling van de transportkosten. Levering geschiedt door overdracht van de te 

leveren goederen rechtstreeks aan de afnemer, aan de door deze in het contract aangewezen expediteur of 

bij ontstentenis daarvan aan een door de gieterij aangewezen expediteur. 

 

Indien geen aanwijzingen zijn gegeven omtrent de bestemming of indien het onmogelijk is onafhankelijk 

goederen vanuit de gieterij te verzenden wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden na toezending 

van een bericht van oplevering, in welk geval de gietstukken worden gefactureerd en opgeslagen op kosten 

en risico van de afnemer. 

 

Behoudens indien anderszins bepaald in het contract is vervoer in delen toegestaan indien de gieterij zulks 

wenst.  

 

(b) Het risico gaat over op de afnemer zodra de levering als hierboven omschreven is uitgevoerd, onverminderd 

het eigendomsvoorbehoud. 

 

 
8. PRIJS        

 

(a) Tenzij anderszins overeengekomen gelden de contractueel overeengekomen prijzen per eenheid, exclusief 

belastingen, af-gieterij, waarbij de gietstukken worden geleverd conform de contractuele afspraak of, indien 

hierover geen duidelijke omschrijvingen zijn overeengekomen, schoon, afgebraamd en vrij van opkomers. 

  

(b) De prijzen zijn, als contractueel overeengekomen: 

 

- hetzij vermeld volgens de geëigende berekening, waarbij rekening wordt gehouden met schommelingen 

in de wisselkoersen van de valuta, waarin de prijzen van grond- en hulpstoffen, energiekosten, 

loonkosten en overige kosten verbonden aan de opdracht zijn uitgedrukt, die zich hebben voorgedaan 

tussen de datum van het contract en de datum van de contractueel overeengekomen levering, tenzij 

andere van toepassing zijnde data in het contract zijn vastgelegd; 

 

-    hetzij vast gedurende een overeengekomen termijn. 
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9.  GEWICHT        

 

In het bijzondere geval dat de gietstukken naar gewicht worden verkocht, zijn de bij weging vastgestelde 

gewichten beslissend. De in de offerte en de order vermelde gewichten dienen slechts ter indicatie. 

 

 

10.  HOEVEELHEDEN        

 

Wat de hoeveelheid betreft, is het aantal in het contract vermelde gietstukken bepalend. Dit geldt in het bijzonder 

bij handmatig gieten. In het geval van seriefabricage wordt een zekere afwijking met betrekking tot het aantal 

vervaardigde en geleverde gietstukken toegestaan, hetgeen bij de contractuele onderhandelingen tussen de 

gieterij en de afnemer overeengekomen moet worden. Indien zulks vooraf niet is overeengekomen, wordt 

gewoonlijk een afwijking toegestaan van +/- 5 % van het aantal in het contract vermelde gietstukken. 

 

 

11. BETALINGSVOORWAARDEN        

 

(a) Voor alle betalingen geldt dat zij aan het hoofdkantoor van de gieterij dienen te geschieden. De 

betalingstermijnen en de wijze van betaling, alsmede het voldoen van eventuele aanbetalingen, moeten 

uitdrukkelijk in het contract worden overeengekomen. Indien hiertoe geen overeenkomst bestaat, dienen de 

betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting te worden verricht. 

 

Tenzij anderszins overeengekomen dienen de kosten van de vervaardiging van de gereedschappen binnen 

30 dagen vanaf de datum van levering van de prototypes of proefstukken te worden voldaan. 

 

(b) Niet-terugzending van wissels met vermelding van acceptatie en bankgegevens binnen 7 dagen na 

toezending, overschrijding van een betalingstermijn, elke ernstige aantasting van welke aard ook van de 

kredietwaardigheid van de afnemer, in het bijzonder het bekend worden van een geprotesteerde wissel of 

verpanding van activa, brengt, naar keuze van de gieterij, rechtens en zonder ingebrekestelling, de hierna 

genoemde gevolgen met zich mee: 

 

- hetzij de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook, en 

stopzetting van verdere levering, 

 

- hetzij annulering van alle nog lopende orders met inhouding van enerzijds de reeds ontvangen 

aanbetalingen en anderzijds de gereedschappen en de gietstukken tot de verschuldigde 

schadevergoeding aan de gieterij is vastgesteld. 

 

(c) Over ieder opeisbaar geworden bedrag is rente verschuldigd. Het rentepercentage kan verschillend zijn.4 

 

Zonder toestemming van de gieterij mag de afnemer niet weigeren een aan de gieterij verschuldigd bedrag 

geheel of gedeeltelijk te betalen op grond van aanspraken van zijn kant, met name met betrekking tot 

garantierechten. 

 

(d) Bij inschakeling door de afnemer van een onderaannemer zal de afnemer, in overeenstemming met de 

wettelijke bepalingen, zijn eigen klant verzoeken betaling van de aan de gieterij verschuldigde bedragen te 

garanderen. 

 

 

 

 

12.    PROEFSTUKKEN, KEURING EN AFNAME          

 

Bij orders voor serieproductie dient de afnemer om proefstukken te verzoeken, die hem door de gieterij ter 

beschikking worden gesteld en die, nadat alle noodzakelijke inspecties en beproevingen zijn uitgevoerd, door de 

afnemer kunnen worden aanvaard. Aanvaarding moet door de afnemer schriftelijk of door middel van elk ander 

 
4 Bijvoorbeeld, anderhalf maal de wettelijke rente, zoals onder het Franse recht (n’92 – 1442 van 12.12.92). 
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communicatiemiddel aan de gieterij worden gemeld en neergelegd in een document. 

 

In alle gevallen, en zelfs wanneer geen afname heeft plaatsgevonden, moeten de aard en de omvang van 

noodzakelijke controles en testen, van toepassing zijnde normen en tolerantiebepalingen, evenals de toleranties 

van welke aard dan ook, uitdrukkelijk worden omschreven in de werktekeningen en de technische specificaties 

die door de afnemer aan zijn offerteaanvraag moeten worden gevoegd; zij moeten worden bevestigd in het 

contract tussen de gieterij en de afnemer. 

 

Bij vervaardiging van samengestelde gietstukken of gietstukken, geassembleerd door middel van in de gieterij 

uitgevoerd laswerk, moeten de partijen het eens worden over de omschrijving van elk van de samengestelde 

delen en over de omvang en aard  van de overgangsgebieden. 

 

De aard en omvang van het uit te voeren niet-destructieve onderzoek kan slechts worden vastgesteld in relatie tot 

het ontwerp van de gietstukken. Om deze reden moet de afnemer in zijn offerteaanvraag en zijn order steeds 

omschrijven welke controle hij wenst, welke partijen van de gietstukken aan zulke controle moeten worden 

onderworpen, alsmede de te controleren hoofdtoleranties, ter vaststelling van de voorwaarden van de in artikel 14 

bedoelde garantie. 

 

Indien geen technische specificaties zijn overeengekomen inzake op de gietstukken uit te voeren controles en 

testen, voert de gieterij slechts een eenvoudige visuele inspectie en maatcontrole uit. 

 

De door de afnemer noodzakelijk geachte controles en testen worden op zijn verzoek uitgevoerd door de gieterij, 

door de afnemer zelf, of door een laboratorium of een andere instelling. Dit, plus de aard en omvang van deze 

controles en testen, moet uiterlijk worden vastgesteld bij sluiting van het contract. 

 

Wanneer een afnamecontrole wordt verlangd, moeten de omvang en voorwaarden hiervan uiterlijk bij sluiting van 

het contract worden vastgesteld. 

 

De prijs voor de controle en testen staat in het algemeen los van die van de gietstukken maar kunnen in de prijs 

van de gietstukken worden opgenomen indien zulks door de gieterij en afnemer wordt overeengekomen. 

 

Deze prijs is inclusief de kosten van bijzondere werkzaamheden die nodig zijn voor het scheppen van de 

voorwaarden voor een goede uitvoering van deze controles, in het bijzonder wanneer sprake is van niet-

destructieve onderzoek. 

 

Behoudens andersluidende contractuele overeenkomst vindt de afnamecontrole in de gieterij plaats op kosten 

van de afnemer, uiterlijk in de week volgend op de mededeling dat de gietstukken gereed zijn voor afname, door 

de gieterij geadresseerd aan de afnemer of aan de instelling belast met de afname van de gietstukken. Wanneer 

de afnemer of de controlerende instelling in gebreke blijven, worden de gietstukken voor rekening en risico van de 

afnemer door de gieterij opgeslagen. Indien een tweede kennisgeving van de gieterij twee weken na verzending 

nog steeds zonder resultaat blijft, wordt het materiaal beschouwd als te zijn aanvaard en heeft de gieterij het recht 

het te verzenden en te factureren. 

 

In alle gevallen worden deze inspecties en afname uitgevoerd conform de geëigende normen en volgens de 

voorwaarden die zijn vastgelegd in de werktekeningen en de technische specificaties zoals overeengekomen met 

de afnemer en aanvaard door de gieterij. 

 

 

13.    KWALITEITSBORGING         

 

Bij leveringen binnen de werkingssfeer van een kwaliteitsborgingsysteem dient deze voorwaarde door de afnemer 

in zijn offerteaanvraag en in zijn order te worden omschreven. De gieterij moet dit in haar offerte en in haar 

aanvaarding van de order bevestigen, onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen. 

 

 

 

 

14. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE        

 

(a) De gieterij is gehouden aan hetgeen contractueel is overeengekomen.  Dit betekent dat de gieterij slechts 

verplicht is gietstukken te leveren die overeenkomen met de tekeningen of de technische specificaties die 

door de afnemer zijn geleverd of die overeenkomen met de proefstukken of prototypen die de afnemer heeft 
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goedgekeurd. 

 

Bij klachten van de afnemer over de geleverde gietstukken behoudt de gieterij zich het recht voor deze ter 

plaatse te controleren. 

 

(b) De door de gieterij verleende garantie bestaat, na overeenstemming met de afnemer, uit: 

 

- het crediteren van de afnemer met een bedrag overeenkomend met de waarde van de gietstukken 

waarvan is erkend dat deze niet vervaardigd zijn overeenkomstig de ontwerpen en de contractueel 

vastgestelde specificaties of de door de gieterij geaccepteerde proefstukken,  

 

- of het kosteloos vervangen van deze gietstukken,  

 

- of het herstellen of laten herstellen van de gietstukken overeenkomstig de gestelde eisen. 

 

Door de gieterij vervangen gietstukken worden verrekend door middel een creditnota.  De vervangen gietstukken 

worden gefactureerd tegen dezelfde prijs als de gietstukken waarvoor zij in de plaats komen. Het herstellen van 

de gietstukken wordt uitgevoerd volgens de door de afnemer goedgekeurde of aangegeven methode. De gieterij 

draagt hiervan de kosten indien zij zelf het benodigde werk op zich neemt of moet vooraf toestemming geven 

wanneer de afnemer besluit het benodigde werk te laten uitvoeren tegen een prijs die hij vooraf ter kennis van de 

gieterij moet brengen. 

 

De vervanging of het herstellen van de gietstukken, als tussen de gieterij en de afnemer overeengekomen, zijn 

niet van invloed op de garantiebepalingen. 

 

De te vervangen of de te herstellen gietstukken, waarvoor de afnemer een creditnota heeft ontvangen, dienen 

onder rembours aan de gieterij te worden teruggezonden waarbij de gieterij zich het recht voorbehoudt de 

expediteur te kiezen. 

 

(c) Om niet de hiervoor omschreven garantie te verliezen, is de afnemer verplicht afwijkingen aan de 

gietstukken direct schriftelijk ter kennis van de gieterij te brengen en om onmiddellijke vervanging of 

herstelling van de gietstukken te vragen binnen de onderstaande uiterste termijn, te rekenen vanaf de 

leveringsdatum: 

 

- 15 dagen voor zichtbare afwijkingen, 

 

- 6 maanden voor andere afwijkingen; deze termijn wordt teruggebracht tot 1 maand bij seriematige 

productie. 

 

Na het verstrijken van deze termijnen wordt geen enkel beroep op garantie meer aanvaard. Elk door de afnemer 

uitgevoerd herstel van gietstukken zonder toestemming van de gieterij wat betreft de uitvoering of de kosten 

ervan, heeft tot gevolg dat de garantie vervalt. 

 

(d)  De garantie dekt in geen geval: 

 

 - Schade aan goederen en personen en in het algemeen elke tijdens het gebruik door een defect gietstuk 

veroorzaakte schade, wanneer de afnemer het gietstuk in gebruik heeft genomen zonder voorafgaande 

keuringen en testen die gezien het gebruiksdoel van het gietstuk vereist zijn. 

 

- Schade aan goederen en personen en in het algemeen elke tijdens het gebruik door een defect gietstuk 

veroorzaakte schade indien zulk defect is toe te schrijven aan het ontwerp van het gietstuk of aan het 

samenstelsels waarvan het gietstuk onderdeel vormt, aan door de afnemer aan de gieterij verstrekte 

aanwijzingen, of aan iedere na levering op het gietstuk uitgevoerde bewerking of wijziging. 

 

  -  De kosten van de bewerkingen die de gietstukken ondergaan voor ze in gebruik worden genomen, met 

name behandelingen, nabewerkingen, controles, waardoor krachtens het contract belastende gebreken 

aan het licht komen, voor zover deze niet te wijten zijn aan een grove fout van de gieterij. 

    - De kosten van montage, demontage en het uit bedrijf nemen van deze gietstukken door de afnemer. 

15.   EIGENDOMSVOORBEHOUD         

 

De levering van gietstukken geschiedt onder het recht van eigendomsvoorbehoud, mits zulks wordt erkend door 

de wetgeving van het land waar de gietstukken zich bevinden op het ogenblik van terugvordering en waar aan 



8  

©  CAEF - MGB               Geen officiële vertaling, uitsluitend de oorspronkelijke Engelstalige tekst bezit, mits juist toegepast, rechtskracht. 

 

alle vereiste voorwaarden voor de wetsuitoefening zijn voldaan. 

 

De onderhavige bepaling houdt in dat de overdracht van het eigendom van de gietstukken zal plaatsvinden na 

volledige betaling van de daarvoor overeengekomen prijs. 

 

 

16.    RECHTSGEBIED        

 

De voorliggende algemene leveringsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende contracten zijn onderworpen aan 

de wetgeving van het land waar de gieterij is gevestigd. 

 

Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de uitleg en de uitvoering van de voorliggende 

algemene leveringsvoorwaarden en de contracten die zij met elkaar hebben gesloten in der minne te schikken. 

 

Indien zij daarin niet slagen en bij gebreke van andersluidende afspraken dienen alle uit het leveringscontract 

voortvloeiende geschillen aan de bevoegde rechtbank in de plaats van vestiging van de gieterij te worden 

voorgelegd, ongeacht de leverings- en betalingsvoorwaarden van dit contract, zelfs bij een beroep op garantie of 

indien er meerdere verweerders zijn. 


