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§ 1 Geldigheid

1. Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Akku Vision GmbH (hierna ook aangeduid als „verkoper“) vinden uitsluitend plaats op basis 
van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze maken deel uit van alle overeenkomsten die de verkoper met zijn contractpartners (hierna 
ook aangeduid als „opdrachtgevers “) over de door hem aangeboden leveringen of diensten sluit. Zij gelden ook voor alle toekomstige 
leveringen, diensten of aanbiedingen aan de opdrachtgever, zelfs wanneer zij niet nogmaals apart overeengekomen worden.

2. Voorwaarden van de klant of van derden zijn niet van toepassing, zelfs indien de verkoper de geldigheid ervan in het individuele geval niet 
afzonderlijk heeft tegengesproken of zelfs bevestigd. Zelfs indien de Verkoper verwijst naar een brief die voorwaarden van de Klant of van 
een derde bevat of ernaar verwijst, houdt dit niet in dat hij instemt met de geldigheid van deze voorwaarden.

§ 2 Aanbod en sluiting van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en niet bindend, voorzover zij niet uitdrukkelijk als bindend aangeduid zijn of een bepaalde 
accepttijd bevatten. De verkoper kan bestellingen of opdrachten binnen veertien dagen na toezending accepteren.

2. Alleen beslissend voor de rechtsbetrekkingen tussen verkoper en opdrachtgever is de schriftelijk gesloten koopovereenkomst, inclusief 
deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze geeft alle afspraken tussen de contractpartijen met betrekking tot het voorwerp van de 
overeenkomst volledig weer. Mondelinge toezeggingen van de verkoper voor het sluiten van deze overeenkomst zijn niet juridisch bindend 
en mondelinge afspraken van de contractpartijen worden door de schriftelijke overeenkomst vervangen, voorzover niet telkens uitdrukkelijk 
hieruit blijkt, dat zij bindend zijn en van toepassing blijven.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de gemaakte afspraken inclusief deze Algemene Leveringsvoorwaarden vergen voor hun rechtsgeldigheid 
de schriftelijke vorm. Met uitzondering van de directeuren, zijn de werknemers van de verkoper niet gerechtigd om mondelinge afspraken te 
maken die hiervan afwijken. Telecommunicatie, in het bijzonder per e-mail, volstaat om aan de schriftelijke vorm te voldoen, mits een afschrift 
van de ondertekende verklaring wordt toegezonden.

4. Specificaties van de verkoper met betrekking tot het voorwerp van de levering of dienst (bijv. gewichten, afmetingen, gebruikswaardes, 
belastbaarheid, toleranties en technische gegevens) alsmede onze beschrijvingen en afbeeldingen hiervan (bijv. tekeningen of illustraties) 
zijn slechts bij benadering doorslaggevend, voorzover de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doeleinde geen precieze 
overeenstemming vergt, zijn dit geen gegarandeerde hoedanigheidskenmerken, maar beschrijvingen of karakteriseringen van de levering 
of dienst. In de handel gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen die op grond van wettelijke voorschriften plaatsvinden of als technische 
verbeteringen moeten worden gezien, alsmede de vervanging van componenten door gelijkwaardige onderdelen zijn toegestaan, voorzover 
de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doeleinde niet wordt beïnvloed.

5. De verkoper behoudt zich de eigendom of het auteursrecht op alle door hem gedane aanbiedingen en kostenramingen alsmede aan de 
opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, prospectussen, catalogi, modellen, gereedschappen en 
andere documenten en hulpmiddelen voor. De opdrachtgever mag deze voorwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkoper 
noch als zodanig noch inhoudelijk aan derden toegankelijk maken, deze bekendmaken, zelf of via derden gebruiken of verveelvoudigen. 
Hij dient deze voorwerpen op verzoek van de verkoper volledig aan laatstgenoemde terug te geven of eventueel vervaardigde kopieën te 
vernietigen, wanneer hij deze in de voorschriftconforme gang van zaken niet meer nodig heeft of wanneer onderhandelingen niet tot het 
sluiten van een overeenkomst leiden.

§ 3 Prijzen en betaling

1. De prijzen gelden voor de in de opdrachtbevestigingen opgenoemde diensten- en leveringsomvang. Meerwerk of klantspecifieke diensten 
worden apart berekend. De prijzen zijn in EURO af fabriek exclusief verzendkosten, exclusief de wettelijke BTW, bij exportleveringen 
exclusief invoerrechten alsmede exclusief inklaringskosten en andere publieke leges en heffingen. 

2. Voorzover aan de overeengekomen prijzen de op de verkooplijst genoemde verkoopprijzen van de verkoper ten grondslag liggen en de levering 
pas meer dan vier maanden na het sluiten van de overeenkomst moet plaatsvinden, dan gelden de bij levering geldende verkoopprijzen van 
de verkoper.

3. Factuurbedragen dienen binnen acht dagen zonder enige aftrek te worden betaald, voorzover niet iets anders schriftelijk overeengekomen 
is. De datum van ontvangst door de verkoper is bepalend voor de datum van betaling.  Indien de Cliënt in gebreke blijft met de betaling op 
de vervaldag, is vanaf de vervaldag een rente van 5% per jaar verschuldigd over de nog openstaande bedragen; het recht om in geval van 
verzuim een hogere rente en verdere schadevergoeding te vorderen, blijft onverminderd van kracht.

4. De verrekening met tegenvorderingen van de opdrachtgever of de retentie van betalingen wegens zulke vorderingen is alleen toegestaan, 
voorzover de tegenvorderingen onbetwist of bij gewijsde vastgesteld zijn.

5. De verkoper is gerechtigd, om nog uitstaande leveringen of diensten alleen tegen vooruitbetaling of op borgtocht uit te voeren of te op te 
leveren, wanneer hem na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de opdrachtgever 
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wezenlijk kunnen verminderen en waardoor de betaling van de openstaande vorderingen van de verkoper door de opdrachtgever voortvloeiend 
uit de desbetreffende contractuele betrekking (inclusief uit andere individuele opdrachten, waarvoor dezelfde raamovereenkomst geldt) in 
gevaar komt.

§ 4 Levering en levertijd

1. Leveringen vinden plaats af fabriek

2. Door de verkoper in het vooruitzicht gestelde termijnen en data voor leveringen en diensten gelden steeds slechts bij benadering, tenzij 
uitdrukkelijk een vaste termijn of een vaste datum toegezegd of overeengekomen is. Voorzover er verzendingen werden overeengekomen, 
hebben de levertermijnen en leverdata betrekking op het tijdstip van overdracht aan de expediteur, vrachtvervoerder of andere met het 
transport belaste derde.

3. De verkoper kan – onverminderd zijn rechten die voortvloeien uit het verzuim van de opdrachtgever – van de opdrachtgever een verlenging 
van termijnen voor leveringen en diensten of  een verschuiving van data voor leveringen en diensten verlangen, en wel met de tijdsspanne 
waarin de opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen tegenover de verkoper niet nakomt.

4. De verkoper is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van de levering of voor leveringsvertragingen, voorzover deze door force majeure of 
andere, op het tijdstip van sluiting van het contract niet voorzienbare gebeurtenissen (bijv. bedrijfsstoringen van iedere soort, problemen 
in de materiaal- of energie-inkoop, transportvertragingen, stakingen, rechtmatige uitsluitingen, gebrek aan arbeidskrachten, energie of 
grondstoffen, problemen bij het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen van overheidswege, maatregelen van overheidswege of de 
uitblijvende, niet juiste of niet tijdige bevoorrading door leveranciers) veroorzaakt zijn, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is. 
Voorzover zulke gebeurtenissen de levering of dienstverlening voor de verkoper wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de 
belemmering niet slechts van voorbijgaande aard is, is de verkoper gerechtigd, zich uit het contract terug te trekken. Bij belemmeringen van 
voorbijgaande aard worden de termijnen voor leveringen en diensten verlengd of worden de data voor leveringen en diensten opgeschoven 
met de tijdsduur van de belemmering, vermeerderd met een gepaste aanloopperiode.

5. De verkoper is alleen gerechtigd deelleveringen te doen, wanneer

• de deellevering voor de opdrachtgever in het kader van het contractuele bestemmingsdoeleinde bruikbaar is,
• de levering van de overige bestelde goederen gewaarborgd is en

6. Geraakt de verkoper met een levering of dienst in verzuim of wordt voor hem een levering of dienst om het even om welke reden onmogelijk, dan 
is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de vergoeding van de schade conform § 8 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

§ 5 Plaats van levering, verzending, verpakking, risico-overgang, afname 

1. Plaats van levering voor alle verplichtingen voortvloeiend uit de contractuele betrekking is Haibach.

2. De verzendwijze en de verpakking is onderworpen aan de plichtshalve beoordeling van de verkoper.

3. Het risico gaat uiterlijk met de overdracht van het voorwerp van levering (waarbij het begin van de laadprocedure maatgevend is) aan de 
expediteur, de vrachtvervoerder of andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen derde over op de opdrachtgever. Dit geldt 
ook, wanneer deelleveringen plaatsvinden of de verkoper nog andere dienstverleningen (bijv. verzending) op zich genomen heeft. Loopt 
de verzending of de overdracht vertraging op ingevolge een omstandigheid, waarvan de oorzaak bij de opdrachtgever ligt, gaat het risico 
vanaf de dag waarop het voorwerp van levering verzendklaar is en de verkoper dit aan de opdrachtgever heeft aangegeven over op de 
opdrachtgever.

4. Opslagkosten na risico-overgang draagt de opdrachtgever. Bij opslag door de verkoper bedragen de opslagkosten 0,25% van het 
factuurbedrag van de voorwerpen van levering die opgeslagen moeten worden per verstreken week. Het claimen en het aantonen van meer 
of minder opslagkosten blijven voorbehouden. 

5. De zending wordt door de verkoper alleen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever en op diens kosten tegen diefstal, breuk-, transport-, 
brand- en waterschade of andere verzekerbare risico’s verzekerd.

6. Voorzover er een afname dient plaats te vinden, geldt het voorwerp van koop als afgenomen, als

• de levering aan de expediteur overgedragen werd,
• de verkoper dit aan de opdrachtgever met verwijzing naar de afnamefictie conform deze § 5 (6) heeft medegedeeld en hem tot de afname 

heeft gesommeerd,
• twaalf werkdagen zijn verstreken sinds de levering of de klant het gekochte goed in gebruik heeft genomen (bv. het geleverde goed in 

gebruik heeft genomen of verder heeft geïnstalleerd) en in dit geval zes werkdagen zijn verstreken sinds de levering en
• de opdrachtgever de afname binnen deze periode om een andere reden dan wegens een aan de verkoper aangegeven gebrek dat het 

gebruik van het voorwerp van verkoop onmogelijk maakt of wezenlijk beïnvloedt, nagelaten heeft.

§ 6 Garantie, gebreken aan het voorwerp van koop

1. De garantietermijn bedraagt een jaar. Deze termijn geldt niet voor schadeclaims van de opdrachtgever voortvloeiend uit de aantasting van 
het leven, het lichaam of de gezondheid of uit opzettelijke of grof nalatige plichtverzakingen van de verkoper of de persoon die in zijn naam 
zijnplichten vervult, welke steeds volgens de wettelijke voorschriften verjaren. Deze termijn geldt eveneens niet voor de vrijwillig verleende 
24 maanden garantie op accu’s en de vrijwillig verleende 12 maanden garantie op opladers. Hier gelden de garantievoorwaarden van EBike 
Vision GmbH die men apart kan inzien.

2. De geleverde voorwerpen dienen onverwijld na aflevering aan de opdrachtgever of aan de door hem aangewezen derde zorgvuldig te 
worden onderzocht. Zij gelden met betrekking tot zichtbare gebreken of andere gebreken die bij een onverwijlde, zorgvuldige inspectie 
bemerkbaar geweest zouden zijn, als door de koper goedgekeurd, wanneer aan de verkoper niet binnen zeven werkdagen na aflevering een 
schriftelijke klacht wordt gestuurd. Ten aanzien van andere gebreken gelden de voorwerpen van levering als door de koper goedgekeurd, 
wanneer de klacht aan de verkoper niet binnen zeven werkdagen na het tijdstip waarop het gebrek aan het licht kwam, wordt gestuurd; was 
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het gebrek voor de opdrachtgever bij normaal gebruik reeds op een eerder tijdstip op te merken, dan is echter dit eerdere tijdstip voor het 
begin de reclametermijn doorslaggevend. Op verzoek van de verkoper dient een afgekeurd voorwerp van levering franco aan de verkoper 
te worden teruggezonden.

3. Bij gebreken aan het voorwerp van levering is de verkoper naar zijn binnen een passende termijn te maken keuze eerst tot herstel of 
vervangende levering verplicht en gerechtigd.

4. Bij gebreken van componenten van andere fabrikanten die de verkoper om licentierechtelijke of feitelijke redenen niet kan verhelpen, zal 
de verkoper naar zijn keuze zijn garantieclaims jegens de fabrikanten en leveranciers voor rekening van de opdrachtgever indienen of 
aan de opdrachtgever cederen. Garantieclaims jegens de verkoper bestaan bij dergelijke gebreken onder de overige voorwaarden en met 
inachtneming van deze Algemene Leveringsvoorwaarden alleen, wanneer de gerechtelijke doorzetting van bovengenoemde claims jegens 
de fabrikant en leverancier tevergeefs was of, bijvoorbeeld op grond van een insolventie, uitzichtloos is. Tijdens de duur van het rechtsgeding 
is de verjaring van de desbetreffende garantieclaims van de opdrachtgever jegens de verkoper gestuit. 

5. De garantie vervalt, wanneer de opdrachtgever zonder toestemming van de verkoper het voorwerp van levering modificeert of door derden 
laat modificeren en het verhelpen van het gebrek hierdoor onmogelijk of te ver gaand bemoeilijkt wordt. In ieder geval dient de opdrachtgever 
de door de modificatie ontstane meerkosten van het verhelpen van het gebrek te dragen.

6. Een in het individuele geval met de opdrachtgever overeengekomen levering van gebruikte voorwerpen vindt plaats met uitsluiting van 
iedere garantie voor gebreken van de waar.

§ 7 Octrooirechten

Bij rechtenschendingen door producten van andere fabrikanten die door de verkoper geleverd zijn, zal de verkoper naar zijn keuze zijn claims 
jegens de fabrikanten en toeleveranciers voor rekening van de opdrachtgever indienen of aan de opdrachtgever cederen. Claims jegens de 
verkoper bestaan in deze gevallen met inachtneming van deze § 7 alleen, wanneer de gerechtelijke doorzetting van de bovengenoemde claims 
jegens de fabrikanten en toeleveranciers tevergeefs was of, bijvoorbeeld op grond van een insolventie, uitzichtloos is.

§ 8 Aansprakelijkheid voor schadevergoeding door schuld

1. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schadevergoeding, om het even op welke rechtsgrond, in het bijzonder op grond van onmogelijkheid, 
verzuim, gebrekkige of verkeerde levering, contractbreuk, schending van plichten bij contractonderhandelingen en onrechtmatige daad is, 
voorzover het daarbij telkens op een schuld neerkomt, met inachtneming van deze § 8 beperkt.

2. De verkoper is niet aansprakelijk in het geval van simpele nalatigheid van zijn organen, wettelijke vertegenwoordigers, personeelsleden 
of andere derden die plaatsvervangend zijn plichten vervullen, voorzover het niet gaat om een schending van voor het contract essentiële 
plichten. Voor het contract essentieel zijn de verplichting tot het tijdig leveren en installeren van het voorwerp van levering, waarvan de 
vrijheid van rechtsgebreken alsmede stoffelijke gebreken, die zijn functioneren of zijn bruikbaarheid meer dan slechts onbeduidend negatief 
beïnvloeden, alsmede advies-, beschermings- en toezichtplichten, die voor de opdrachtgever het contractconforme gebruik van het voorwerp 
van levering mogelijk moeten maken of de bescherming van lijf en leven van personeel van de opdrachtgever of de bescherming van diens 
eigendom voor aanzienlijke schades tot doel hebben.

3. Voorzover de verkoper conform § 8 (2) in beginsel aansprakelijk is voor schadevergoeding, is deze aansprakelijkheid begrensd tot schades 
die de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst als mogelijk gevolg van een contractbreuk voorzien heeft of die hij bij toepassing van in 
het normale verkeer gebruikelijke zorgvuldigheid had moeten voorzien. Indirecte schades en gevolgschades die het gevolg zijn van gebreken 
van het voorwerp van levering, komen bovendien slechts voor vergoeding in aanmerking, voorzover zulke schades bij adequaat gebruik van 
het voorwerp van levering zoals voorgeschreven typisch te verwachten zijn.

4. In het geval van een aansprakelijkheid voor een simpele nalatigheid is de vergoedingsplicht van de verkoper voor materiële schades en 
daaruit voortvloeiende verdere vermogensschades beperkt tot een bedrag per schadegeval overeenkomstig het huidige dekkingsbedrag 
van zijn productaansprakelijkheidsverzekering of algemene aansprakelijkheidsverzekering, ook als het gaat om een schending van voor het 
contract essentiële plichten.

5. Bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen gelden in gelijke omvang ten gunste van de organen, wettelijke 
vertegenwoordigers, personeelsleden van de verkoper en andere derden die plaatsvervangend de plichten van de verkoper vervullen. 

6. Voorzover de verkoper technische informatie verstrekt of adviserend gaat optreden en deze informatie of raad niet bij de door hem 
verschuldigde, contractueel overeengekomen leverings- en dienstenomvang behoren, gebeurt dit zonder betaling en met uitsluiting van 
iedere aansprakelijkheid.

7. De beperkingen van deze § 8 gelden niet voor de aansprakelijkheid van de verkoper wegens opzettelijke gedragingen, voor gegarandeerde 
hoedanigheidskenmerken, wegens aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid of conform de wet op de productaansprakelijkheid.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

1. De voorwerpen van de leveringen (onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren) blijven eigendom van de verkoper tot aan de kwijting van 
alle vorderingen jegens de opdrachtgever voortvloeiende uit de zakelijke verbintenis waarop eerstgenoemde recht heeft. De dekkingsgrens 
ligt bij 110% van de veiliggestelde vorderingen. Wordt deze overschreden, dan bestaat er een aanspraak op vrijgave.

2. De opdrachtgever is gerechtigd tot wederverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren in het normale handelsverkeer. 
De vorderingen van de opdrachtgever voortvloeiend uit de wederverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren cedeert 
de besteller reeds nu aan de verkoper ten bedrage van het met de verkoper overeengekomen factuureindbedrag (inclusief BTW). Deze 
cessie geldt ongeacht of het voorwerp van koop zonder of na verwerking doorverkocht is. In het geval van verwerking zijn de partijen het 
erover eens, dat bij verwerking van de waren een op de nieuw ontstane waren een mede-eigendomsrecht van de verkoper ten bedrage van 
zijn vordering ontstaat. De opdrachtgever blijft tot aan de inning van de vordering ook na de cessie gemachtigd. De bevoegdheid van de 
verkoper om de vordering zelf te innen, blijft daardoor onaangetast. De verkoper zal echter de vordering niet innen, zolang de opdrachtgever 
zijn betalingsverplichtingen uit de gebeurde opbrengsten nakomt, niet in betalingsverzuim is en er in het bijzonder geen verzoek om een 
insolventieprocedure te starten is ingediend of sprake is van staking van de betalingen (faillissement).
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3. Bij verpandingen, inbeslagnames of andere beschikkingen of ingrepen van derden dient de opdrachtgever de verkoper onverwijld in kennis 
te stellen. 

4. Bij plichtsverzuimen van de opdrachtgever, in het bijzonder bij betalingsverzuim, is de verkoper na het zonder succes verstrijken van een 
aan de opdrachtgever gestelde gepaste termijn voor de betaling behalve tot terugname ook gerechtigd tot terugtreding; de wettelijke 
bepalingen over de ontbeerlijkheid van het stellen van een termijn blijven onaangetast. De opdrachtgever is verplicht tot de teruggave. In de 
terugname resp. het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud of de verpanding van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren door 
de leverancier ligt geen terugtreding uit de overeenkomst besloten, tenzij de verkoper dit uitdrukkelijk verklaard zou hebben.

§ 10 Slotbepalingen

1. Is de opdrachtgever zakenman, een publiekrechtelijke persoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds of heeft hij in de Bondsrepubliek 
Duitsland geen algemeen bevoegde rechtbank, dan is het bevoegd forum voor alle eventuele geschillen die voortkomen uit de zakelijke 
betrekking tussen de verkoper en de opdrachtgever naar keuze van de verkoper. Voor aanklachten tegen de verkoper is in dezen gevallen 
echter Aschaffenburg het exclusieve forum. Dwingende wettelijke bepalingen over exclusieve fora blijven door deze regeling onaangetast. 

2. De betrekkingen tussen de verkoper en de opdrachtgever vallen uitsluitend onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het Verdrag der 
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) vindt geen toepassing.

3. Voorzover het contract of deze Algemene Leveringsvoorwaarden lacunes in hun clausules bevatten, gelden voor het opvullen van deze 
lacunes die juridisch geldige clausules als overeengekomen, die de contractpartners conform de economische doelstellingen van het contract 
en het doeleinde van deze Algemene Leveringsvoorwaarden overeengekomen zouden zijn, als zij de lacune in de clausule gekend zouden 
hebben.

Vingerwijzing:
De opdrachtgever neemt er kennis van, dat de verkoper gegevens uit de contractuele betrekking conform § 28 van de Duitse wet op de bescherming 
van burgers tegen misbruik van persoonsgegevens (“Bundesdatenschutzgesetz”) met het doeleinde van gegevensverwerking opslaat en zich 
het recht voorbehoudt om de gegevens, voorzover voor de nakoming van de overeenkomst vereist, aan derden (bijv. verzekeringen) te versturen.


