Algemene Voorwaarden Tadano Nederland 2018
Artikel 1
Definities
Onder “Tadano Nederland” wordt verstaan Tadano Nederland
1.1
B.V. gevestigd te (1446 WZ) Purmerend aan de Component 1.

schriftelijk bevestigt. Het niet verzenden van deze schriftelijke bevestiging
leidt ertoe dat de overeenkomst na verloop van de dertig (30) dagen zonder
nader bericht wordt ontbonden. De Afnemer is niet gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.

Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan de onderhavige
1.2
algemene voorwaarden van Tadano Nederland.

Artikel 4
Prijzen
De prijzen en tarieven luiden in Europese munt, EURO, exclusief
4.1
BTW en/of andere overheidsheffing en zijn gebaseerd op de
leveringsconditie “Ex Tadano Nederland”, hetgeen inhoudt dat de levering
bij het vestigingsadres van Tadano Nederland geschiedt.

1.3
Onder “Afnemer” wordt verstaan iedere natuurlijke- of
rechtspersoon,
maatschap
en/of
vennootschap
zonder
rechtspersoonlijkheid aan wie Tadano Nederland op grond van een
overeenkomst machines en/of onderdelen levert en/of voor wie Tadano
Nederland diensten verricht.
1.4
Onder “Aanbieder” wordt verstaan iedere natuurlijke- of
rechtspersoon,
maatschap
en/of
vennootschap
zonder
rechtspersoonlijkheid die eigen gebruikte machines en/of onderdelen in het
kader van een koop aan Tadano Nederland aanbiedt.

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten aangegaan met Tadano Nederland met betrekking tot de
verkoop van machines en/of onderdelen, het inkopen van (gebruikte)
machines en/of onderdelen, alle overeenkomsten met betrekking tot
reparatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden en op alle hiermee
samenhangende (vervolg-) overeenkomsten. Voorts zijn deze Algemene
Voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
intentieverklaringen, opdrachten, opdrachtbevestigingen en andere
documenten die verband houden met één van de in de vorige zin vermelde
overeenkomsten. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden van
toepassing op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten.
2.2
Geen voorwaarden van welke aard en welke naam ook, die een
Afnemer of Aanbieder hanteert en/of waarnaar door een Afnemer of
Aanbieder wordt verwezen, zijn van toepassing op overeenkomsten,
offertes,
aanbiedingen,
intentieverklaringen,
opdrachten,
opdrachtbevestigingen en andere documenten die hiermee verband houden,
zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel. De toepasselijkheid van
zodanige voorwaarden wordt hiermee uitdrukkelijk en op voorhand door
Tadano Nederland verworpen en deze Algemene Voorwaarden prevaleren
te allen tijde daarboven.
2.3
Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van alle
in artikel 2.1 omschreven overeenkomsten. In geval van tegenstrijdigheid
tussen de Algemene Voorwaarden en de inhoud van deze overeenkomsten
prevaleert de tekst van de overeenkomst.

Artikel 3
Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1
Een aanbieding van Tadano Nederland is vrijblijvend tenzij
uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt.
3.2
De aanvaarding van een aanbieding door de Afnemer geldt als
onherroepelijk. De Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden.
3.3

Alle overeenkomsten dienen schriftelijk tot stand te komen.

Schriftelijke overeenkomsten aangegaan door een niet
3.4
tekeningbevoegde medewerker van Tadano Nederland zijn pas
rechtsgeldig indien deze overeenkomst door een door Tadano Nederland
aangewezen tekeningbevoegde schriftelijk wordt bekrachtigd. Indien de
bekrachtiging uitblijft kan door een Afnemer geen beroep worden gedaan
op de overeenkomst.
Mondelinge overeenkomsten worden aangegaan onder de
3.5
opschortende voorwaarde dat een door Tadano Nederland aangewezen
tekeningbevoegde deze overeenkomst binnen dertig (30) dagen

4.2
Indien vervoer van de machine en/of het onderdeel naar een
ander bestemmingsadres wordt overeengekomen zijn alle daarmee
samenhangende extra (transport-)kosten voor rekening van de Afnemer.
4.3
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven omvat de opgegeven
prijs van de machine en/of het onderdeel niet de prijs voor opties, reparatie, service-, onderhoudswerkzaamheden en andere bijkomende
werkzaamheden.
4.4
De prijzen voor reparatie-, service-, onderhoudswerkzaamheden
en andere bijkomende werkzaamheden worden bepaald op basis van de
werkplaatstarieven, zoals deze gelden ten tijde van de uitvoering van de
overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de
werkplaatstarieven exclusief de kosten van onderdelen, materialen en
eventuele andere kosten van derden.
4.5
Prijsopgaven
in
verband
met
reparatie-,
service-,
onderhoudswerkzaamheden en andere bijkomende werkzaamheden zijn
vrijblijvend en kunnen door Tadano Nederland slechts bij benadering
worden gedaan. Indien de prijsopgave meer dan 10% dreigt te worden
overschreden zal Tadano Nederland de Afnemer hiervan in kennis stellen.
4.6
Indien na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen
plaatsvinden in rechten, tarieven, belastingen, valutakoersen, fabrieks-,
importeursprijzen en/of werktarieven van derden heeft Tadano Nederland
het recht deze wijzigingen door te berekenen aan de Afnemer. Tadano
Nederland zal de Afnemer hiervan in kennis stellen.

Artikel 5
Betaling
5.1
Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de
overeengekomen prijs voor machines zonder enige korting uiterlijk op het
moment van levering te zijn bijgeschreven op de door Tadano Nederland
opgegeven bankrekening.
5.2
Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de
overeengekomen prijs voor onderdelen en/of reparatie-, service-,
onderhoudswerkzaamheden en andere bijkomende werkzaamheden zonder
enige korting binnen dertig (30) dagen na de op de factuur vermelde
factuurdatum geheel te zijn bijgeschreven op de door Tadano Nederland
opgegeven bankrekening.

Bij niet tijdige betaling is de Afnemer zonder nadere
5.3
ingebrekestelling in verzuim en is de Afnemer voorts gehouden tot
vergoeding van een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte
daarvan over het factuurbedrag voor de duur van het verzuim. Daarnaast
is de Afnemer gehouden tot het vergoeden van alle eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten, welke reeds op voorhand worden begroot op
minimaal 10% van het verschuldigde bedrag.
5.4
Tadano Nederland heeft het recht in door haar te bepalen
gevallen gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en/of te
verlangen dat de Afnemer tot zekerheid van de nakoming van zijn
verplichting uit de overeenkomst een onherroepelijke en
onvoorwaardelijke afroepbankgarantie doet afgeven door een door Tadano
Nederland geaccepteerde bankinstelling.
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5.5
De Afnemer heeft in geen geval het recht zijn betaling op te
schorten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, doet Afnemer verder
onherroepelijk afstand van het recht op verrekening van over en weer
verschuldigde bedragen.

Artikel 6
Levering, risico-overgang en afnameverplichting
Tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst bepaald,
6.1
geschieden alle leveringen “Ex Tadano Nederland”. Het risico van de
verkochte machine en/of het onderdeel gaat over van Tadano Nederland op
de Afnemer op het moment van levering.
6.2
De leveringsdatum kan slechts bij benadering worden
aangegeven en is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Tadano
Nederland zal de Afnemer omtrent de uiteindelijke leveringsdatum
informeren.
6.3
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de Afnemer
verplicht de machine en/of het onderdeel op de door Tadano Nederland
opgegeven leveringsdatum op te halen.
6.4
Indien de Afnemer in verzuim is met het verrichten van een
handeling waarmee hij aan de levering moet meewerken, kan Tadano
Nederland de machine en/of het onderdeel als geleverd beschouwen en
deze voor risico van de Afnemer stallen. Tadano Nederland is voorts
gerechtigd stallingskosten bij de Afnemer in rekening te brengen.

Naast hetgeen in artikel 10.3 en 10.4 ten aanzien van onderdelen
6.5
is bepaald rust op de Afnemer een algemene afnameverplichting. Bij het
niet-nakomen van deze afnameverplichting is de Afnemer gehouden elke
door Tadano Nederland in dat verband geleden schade te vergoeden.
Artikel 7
Risico-overgang bij en vervoer naar een ander bestemmingsadres
7.1
Indien wordt overeengekomen dat de machine en/of het
onderdeel op een ander bestemmingsadres moet worden afgeleverd,
beïnvloedt dit niet de overeengekomen leveringsconditie “Ex Tadano
Nederland” en daarmee de in artikel 6.1 overeengekomen risico-overgang.
De machine en/of het onderdeel wordt op risico van de Afnemer naar de
andere locatie vervoerd.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de Afnemer
7.2
ervoor te zorgen dat de machine en/of het onderdeel vóór aanvang van het
vervoer is verzekerd (WA + casco), aangemeld en geregistreerd.
Artikel 8
Eigendomsvoorbehoud
8.1
De eigendom van de machine en/of het onderdeel gaat over van
Tadano Nederland op de Afnemer na levering en nadat de Afnemer aan
zijn betalingsverplichting zoals bepaald in artikel 5 heeft voldaan.
Gedurende de periode dat de eigendom van de machine en/of het
8.2
onderdeel overeenkomstig het eerst lid van dit artikel nog niet op de
Afnemer is overgegaan, maar levering al heeft plaatsgevonden, dient de
Afnemer de machine te verzekeren (WA + casco) en is het hem niet
toegestaan de machine en/of het onderdeel te vervreemden, bezwaren,
verpanden, verhuren, uit te lenen, dan wel op enigerlei andere wijze aan
derden ter beschikking te stellen of tot zekerheid aan derden over te dragen.
De Afnemer dient Tadano Nederland in deze periode te vrijwaren tegen
alle aanspraken van derden.
8.3
Gedurende de in het tweede lid van dit artikel bedoelde periode
is de Afnemer gehouden de machine en/of het onderdeel met uiterste
zorgvuldigheid te behandelen en op verzoek van Tadano Nederland in
goede staat te retourneren.

Artikel 9
Retentierecht en pandrecht
9.1
Naast het recht van Tadano Nederland om zekerheid te vragen
zoals geregeld in artikel 5, heeft Tadano Nederland jegens een ieder die
daarvan afgifte verlangt een retentierecht op goederen en documenten van

de Afnemer, die zij onder zich heeft. Tadano Nederland kan dit recht
uitoefenen voor al hetgeen de Afnemer aan haar verschuldigd is. Tadano
Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade die eventueel zou kunnen
voortvloeien uit het uitoefenen van het retentierecht.
9.2
Tadano Nederland heeft voorts een pandrecht op alle goederen,
documenten en gelden die Tadano Nederland uit welke hoofde en met
welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen voor alle
vorderingen die zij op de Afnemer heeft of mocht krijgen.
9.3

De in dit artikel vermelde rechten komen niet toe aan de Afnemer.

Artikel 10
Onderdelen
Bij de uitvoering van de overeenkomst wordt overwegend
10.1
gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Indien gebruik wordt gemaakt
van gebruikte onderdelen zal Tadano Nederland de Afnemer hiervan in
kennis stellen.
10.2
Vervangen onderdelen en materialen worden uitsluitend aan de
Afnemer ter beschikking gesteld indien dit uitdrukkelijk is
overeengekomen. In alle overige gevallen worden vervangen onderdelen
en materialen eigendom van Tadano Nederland zonder dat de Afnemer
recht heeft op enigerlei vergoeding, tenzij anders overeengekomen.
10.3
De Afnemer dient alle speciaal door/voor hem bestelde en/of
aangepaste onderdelen af te nemen ook al blijven vervolgwerkzaamheden,
bijvoorbeeld het inbouwen van de onderdelen, achterwege. Deze
onderdelen kunnen niet worden teruggeven of ingeruild.
10.4
Andere onderdelen dan de in art. 10.3 genoemde onderdelen
worden door Tadano Nederland slechts teruggenomen of ingeruild indien
de Afnemer deze onderdelen onbeschadigd en in originele verpakking
inlevert. Tadano Nederland brengt in alle gevallen 10% verwerkingskosten,
met een minimum van EUR 25,00, in rekening.

Artikel 11
Inspectieplicht Afnemer
11.1
Bij koopovereenkomsten met betrekking tot gebruikte machines
en/of onderdelen is de Afnemer verplicht om de machines en/of onderdelen
vóór of bij sluiten van de koopovereenkomst zelf of door een in zijn
opdracht handelende derde nauwkeurig en volledig te (doen) inspecteren.
Geconstateerde afwijkingen en/of gebreken dienen onmiddellijk aan
Tadano Nederland te worden gemeld.
11.2
De Afnemer is verplicht om de (gebruikte) machine en/of het
onderdeel bij de levering zelf of door een in zijn opdracht handelende derde
nauwkeurig en volledig te inspecteren. Geconstateerde afwijkingen en/of
gebreken dienen onmiddellijk aan Tadano Nederland te worden gemeld.
Een eerdere overeenkomstig het eerste lid van dit artikel uitgevoerde
inspectie ontheft de Afnemer niet van de in het tweede lid bepaalde
inspectieplicht.
11.3
Indien vervoer naar een ander bestemmingsadres is
overeengekomen dient de machine en/of het onderdeel na aankomst op dit
bestemmingsadres overeenkomstig het tweede lid van dit artikel te worden
geïnspecteerd.
11.4
Het tweede en derde lid van dit artikel is van overeenkomstige
toepassing op machines en/of onderdelen waaraan Tadano Nederland
reparatie-, service-, onderhoudswerkzaamheden en andere bijkomende
werkzaamheden heeft verricht. De machines en/of onderdelen dienen bij
het ter beschikking stellen te worden geïnspecteerd.

Artikel 12
Inkoop van gebruikte machines en/of onderdelen
12.1
Op de Aanbieder, die een gebruikte machine en/of onderdeel aan
Tadano Nederland aanbiedt, rust de verplichting om Tadano Nederland
vóór of bij het sluiten van de koopovereenkomst omtrent alle mogelijke en
geconstateerde gebreken van de machine en/of het onderdeel te
informeren. Voorts dient de Aanbieder Tadano Nederland uitgebreid
omtrent het verleden van de machine en/of het onderdeel te informeren

2

(bijv. ongevallen, grote reparaties, laatste onderhoudsbeurt enz.). Ten
aanzien van de koopsom geldt het voorbehoud zoals verwoord in het
vierde lid van dit artikel.
Indien de Aanbieder in afwachting van de levering aan Tadano
12.2
Nederland de machine en/of het onderdeel wil blijven gebruiken is de
Aanbieder verplicht de machine en/of het onderdeel gedurende de periode
dat hij de machine en/of het onderdeel wil blijven gebruiken met uiterste
zorgvuldigheid te gebruiken. Voorts dient in dat geval een door Tadano
Nederland genoemde koopprijs te worden beschouwd als een benadering
van een mogelijke toekomstige koopsom die pas na de in het vierde lid
genoemde inspectie zal worden vastgesteld. Tadano Nederland is niet
gebonden aan een eerder genoemde koopprijs.
12.3
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt levering van
de gebruikte machine en/of het onderdeel plaats bij Tadano Nederland of
bij een andere gezamenlijk te bepalen plaats. De kosten van het vervoer
van de machine en/of het onderdeel naar de plaats van levering komen voor
rekening van de Aanbieder. Het risico voor de machine en/of het onderdeel
gaat pas op Tadano Nederland over op het moment dat Tadano Nederland
de feitelijke beschikking over de machine en/of het onderdeel verkrijgt.
12.4
Tadano Nederland zal de gebruikte machine en/of het onderdeel
nadat deze aan haar ter beschikking is gesteld uiterlijk binnen acht (8)
dagen nader (doen) inspecteren. Indien de machine en/of het onderdeel naar
het oordeel van Tadano Nederland niet (meer) in dezelfde staat verkeert als
op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst en/of
Tadano Nederland ernstige (verborgen) gebreken constateert, is Tadano
Nederland bevoegd de machine en/of het onderdeel te weigeren en de
koopovereenkomst met de Aanbieder te ontbinden, dan wel de machine
en/of het onderdeel opnieuw te taxeren en de koopsom dienovereenkomstig
opnieuw te bepalen. Voorts wordt de uiteindelijk koopsom verminderd met
de kosten van noodzakelijk reparaties dan wel enige andere
waardevermindering/schade terug te voeren op het niet (kunnen) inleveren
van geldige kenteken- en/of registratiebewijzen en eventuele overige
officiële documenten (bijvoorbeeld invoerbewijzen, garantiebewijzen,
handleidingen, kraanboeken, onderdeelboeken, CE-Certificaten enz.).
12.5
Tenzij anders overeengekomen zal Tadano Nederland de
koopsom en de eventueel daarover te berekenen BTW, uiterlijk binnen
veertien (14) dagen aan de Aanbieder betalen nadat de uiteindelijke
koopsom overeenkomstig het vierde lid van dit artikel werd vastgesteld.
12.6
Indien de inkoop van een gebruikte machine en/of onderdeel
zoals omschreven in dit artikel, de "Inkoopovereenkomst", gepaard gaat
met een verkoop van een machine en/of onderdeel zoals omschreven in
deze Algemene Voorwaarden, de "Verkoopovereenkomst", geldt dat een
ontbinding en/of wijziging van de Inkoopovereenkomst de geldigheid van
de Verkoopovereenkomst niet aantast. Bij een ontbinding van de
Verkoopovereenkomst
is
Tadano
Nederland
gerechtigd
de
Inkoopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 13
Garantie
13.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ten aanzien
van nieuwe machines en onderdelen uitsluitend gedurende het eerste jaar
na de levering de garanties verstrekt zoals deze door de fabrikant en/of
overige toeleveranciers zijn verstrekt. In het geval van faillissement,
surseance van betaling enz. van de fabrikant en/of toeleverancier of in het
geval dat de fabrikant en/of toeleverancier om een andere reden ophoudt te
bestaan vervallen de hiervoor genoemde garantieverplichtingen.
13.2
Voor het geval dat de verstrekte garanties gekoppeld zijn aan een
maximum aantal bedrijfsuren, kan geen beroep worden gedaan op de
garanties indien dit maximum aantal bedrijfsuren is overschreden. De
Afnemer dient bij een beroep op een garantie aan te tonen dat het hieraan
verbonden maximum aantal bedrijfsuren nog niet is overschreden.
13.3
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt op gebruikte
machines en/of onderdelen geen garantie verstrekt.
13.4

Tadano Nederland is nimmer gehouden vervangende machines

en/of onderdelen ter beschikking te stellen.
13.5
Tadano Nederland garandeert de vakkundige uitvoering van de
overeengekomen reparatie-, service-, onderhoudswerkzaamheden en
andere bijkomende werkzaamheden gedurende een periode van drie (3)
maanden, bij normaal gebruik van de machine en/of het onderdeel, te
rekenen vanaf het tijdstip dat de machine en/of het onderdeel na uitvoering
van de werkzaamheden weer ter beschikking van de Afnemer is gesteld.
13.6
In afwijking van het voorgaande is de garantie voor de reparatie, service-, onderhoudswerkzaamheden en andere bijkomende
werkzaamheden die Tadano Nederland in het kader van de uitvoering van
de overeenkomst door een derde heeft doen uitvoeren, beperkt tot de
garantie die Tadano Nederland bij deze derde blijkt te kunnen realiseren.

De aanspraken op garantie vervallen indien:
13.7
a. de Afnemer niet onverwijld na het constateren van de gebreken Tadano
Nederland hiervan schriftelijk in kennis stelt;
b. indien de onder a genoemde schriftelijke mededeling Tadano Nederland
niet binnen de hierboven bepaalde garantieperiode heeft bereikt;
c. de Afnemer Tadano Nederland en/of een door Tadano Nederland
aangewezen derde niet binnen een redelijke termijn in de gelegenheid stelt
de gebreken te verhelpen;
d. derden zonder voorkennis of toestemming van Tadano Nederland
werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Tadano
Nederland en/of een door Tadano Nederland aangewezen derde te
verrichten werkzaamheden ter zake waarvan een beroep op garantie wordt
gedaan;
e. in geval van oneigenlijk gebruik van de machine en/of het onderdeel,
waaronder onder andere wordt verstaan:
- gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden;
- gebruik van verkeerde brandstoffen, oliën en/of andere verkeerde
onderhoudsmaterialen;
- ander onderhoud dan door Tadano Nederland en/of de fabrikant,
importeur en overige toeleveranciers van de machine en/of het onderdeel
wordt voorgeschreven;
- ondeskundige besturing, gebruik en/of onderhoud;
f. indien door Afnemer wijzigingen aan de machine en/of het onderdeel
zijn aangebracht, tenzij één en ander is geschied volledig conform een door
Tadano Nederland en/of de fabrikant, importeur en/of overige
toeleveranciers schriftelijk gegeven advies of toestemming.
De garantie op reparatie-, service-, onderhoudswerkzaamheden
13.8
en andere bijkomende werkzaamheden is beperkt tot het door Tadano
Nederland voor haar rekening opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijk
uitgevoerde werkzaamheden. De in verband met het uitvoeren van deze
garantiewerkzaamheden door Tadano Nederland te maken reis- en/of
transportkosten zijn voor rekening van de Afnemer. Is het uitvoeren van
garantiewerkzaamheden naar het oordeel van Tadano Nederland niet
(meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de Afnemer recht op een daarvoor in
de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal het
factuurbedrag van de oorspronkelijk uitgevoerde werkzaamheden. De
uitgevoerde garantiewerkzaamheden worden onder dezelfde voorwaarden
wederom gegarandeerd.
13.9
Van garantie zijn uitgesloten:
- gebreken terug te voeren op gebruikelijke slijtage;
- gebreken veroorzaakt door invloed van buitenaf (bijv. lekke band,
vandalisme enz.);
- schade aan een machine en/of onderdeel die het gevolg is van een eerdere
onder de garantie vallende maar niet herstelde schade;
- noodreparaties;
- gebreken in materialen of onderdelen die door de Afnemer zijn
voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld;
- gebreken in onderdelen die door de Afnemer achteraf zelf zijn
verwisseld of ingebouwd;
- gebreken die het gevolg zijn van door de Afnemer ter beschikking
gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen dan wel door
de Afnemer gegeven adviezen;
- in de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kleur
of kwaliteit van de laklaag.
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Artikel 14
Voorbehoud
Indien de productie en/of toelevering van een bepaalde machine
14.1
en/of onderdeel niet (meer) mogelijk is, behoudt Tadano Nederland zich
het recht voor hetzij de overeenkomst te ontbinden hetzij in overleg met de
Afnemer een andere machine en/of onderdeel te leveren, zonder tot
enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
Het eerste lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing
14.2
indien Tadano Nederland aan de Afnemer een gebruikte machine en/of
onderdeel heeft verkocht en deze machine en/of dit onderdeel door
omstandigheden die niet aan Tadano Nederland kunnen worden
toegerekend niet aan de Afnemer kan worden geleverd.
14.3
Indien de fabrikant, importeur of toeleverancier de modificatie
en/of de constructie van de machine en/of het onderdeel wijzigt, behoudt
Tadano Nederland zich het recht voor deze gewijzigde machine en/of dit
onderdeel te leveren, mits de gewijzigde machine en/of het onderdeel ten
minste dezelfde normale gebruikseigenschappen bezit als de in de
overeenkomst bedoelde oorspronkelijke machine en/of onderdeel.

Artikel 15
Overmacht
15.1
Tadano Nederland zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de
gevolgen van niet, niet-tijdige of niet volledige nakoming van haar
verplichtingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht dient te
worden verstaan een tekortkoming van Tadano Nederland, die niet is te
wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Als zodanige
omstandigheden gelden onder meer: stakingen, bedrijfsbezettingen,
productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in
toevoer van energie en water of brand e.a., import-, export- en
productieverboden
en
andere
overheidsmaatregelen,
transportbelemmeringen en een tekort schieten van fabrikanten,
importeurs, toeleveranciers of hulppersonen.
15.2
Doet zich een omstandigheid van overmacht voor, heeft Tadano
Nederland het recht om de overeengekomen tijdsduur voor de uitvoer van
haar verplichtingen te verlengen met de duur van de overmachtsituatie, dan
wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat Tadano
Nederland daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

De aansprakelijkheid van Tadano Nederland overeenkomstig het
17.2
eerste lid van dit artikel is beperkt tot maximaal de dagwaarde van de
machine en/of het onderdeel.
17.3
Tadano Nederland is niet aansprakelijk voor enigerlei andere
vorm van (gevolg-)schade van de Afnemer dan wel enige (gevolg-)schade
van derden. De Afnemer dient Tadano Nederland te vrijwaren tegen
aanspraken van derden jegens Tadano Nederland op vergoeding van
(gevolg-)schade.

Tadano Nederland is niet gehouden de Afnemer een vervangende
17.4
machine en/of onderdeel aan te bieden.
17.5
Iedere vordering van de Afnemer of Aanbieder ter zake van de
mogelijke aansprakelijkheid van Tadano Nederland vervalt indien de
Afnemer nadat hij de schade heeft geconstateerd niet rechtsgeldig binnen
zes (6) maanden een rechtsvordering te dien zake tegen Tadano Nederland
aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 18
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1
Alle overeenkomsten, als bedoeld in deze Algemene
Voorwaarden, alle andere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn en
alle geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en/of de
beëindiging van deze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door en
geïnterpreteerd naar Nederlands recht.
Alle geschillen die ontstaan in verband met overeenkomsten, als
18.2
bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, of andere overeenkomsten die
het gevolg daarvan zijn en geschillen met betrekking tot het bestaan, de
geldigheid en/of de beëindiging van deze overeenkomsten dienen met
uitsluiting van andere gerechten aanhangig worden gemaakt bij de
Rechtbank Amsterdam, Nederland.
Artikel 19
Diversen
19.1
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de
Afnemer niet gerechtigd om één of meer van zijn rechten en/of
verplichtingen onder een overeenkomst zoals bedoeld in deze Algemene
Voorwaarden aan een derde over te dragen.

Artikel 16
Strijd met industriële / intellectuele eigendomsrechten /
handelsmerken
16.1 Wanneer Tadano Nederland ter uitvoering van een overeenkomst
met een Afnemer gebruik maakt van tekeningen, modellen, instructies enz.
van de Afnemer en een derde Tadano Nederland aanspreekt wegens
inbreuk op een industrieel of intellectueel recht in verband met het gebruik
van tekeningen, modellen, instructies enz. van de Afnemer, dient de
Afnemer de behandeling en afwikkeling van deze aanspraak van de derde
over te nemen en Tadano Nederland tegen alle aanspraken van derden te
vrijwaren. Alle kosten die hiermee verband houden komen voor rekening
van de Afnemer.

19.2
Indien Tadano Nederland enig recht, dat zij onder een
overeenkomst zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden heeft, niet
uitoefent, kan dit niet worden opgevat als enig afstand van zodanig recht.

Artikel 17
Aansprakelijkheid
17.1
Tadano Nederland is ten opzichte van de Afnemer uitsluitend
aansprakelijk voor schade aan een door haar geleverde machine en/of
onderdeel dan wel schade terug te voeren op reparatie-, service-,
onderhoudswerkzaamheden en andere bijkomende werkzaamheden
indien de Afnemer kan aantonen dat deze schade het directe en
onmiddellijke gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst door Tadano Nederland. De Afnemer dient Tadano
Nederland onmiddellijk van de opgetreden schade schriftelijk in kennis
te stellen.

19.5
Indien enige bepaling of enig onderdeel van een overeenkomst
en/of deze Algemene Voorwaarden nietig of niet uitvoerbaar mocht blijken
te zijn, om welke reden dan ook, dan is die nietigheid en onuitvoerbaarheid
beperkt tot die bepaling en heeft het geen verdere strekking. Alle zodanige
nietige of onuitvoerbare onderdelen van een overeenkomst of van de
Algemene Voorwaarden zullen worden vervangen (of geacht worden te
zijn vervangen) door bepalingen, die noch nietig noch onuitvoerbaar zijn
en die zo min mogelijk afwijken van de nietige en/of onuitvoerbare
bepalingen, in aanmerking nemende de bedoelingen van de overeenkomst
en van de Algemene Voorwaarden en van de desbetreffende bepalingen.

19.3
Geen afstand van enige bepaling van een overeenkomst of van
enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door Tadano Nederland
zal worden opgevat als een verdergaande of voortdurende afstand van
enige andere bepaling daarvan.
19.4
De titels van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn
uitsluitend bestemd voor de indeling en zijn niet van invloed op de
interpretatie van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
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