
MAUSER Benelux B.V., gevestigd te Oosterhout, hieronder te noemen MAUSER, zoals 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda op 25-11-2003. 

Algemeen 

Alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten, van welke aard ook - in het bijzonder 
overeenkomsten tot aanneming van werk en van koop en verkoop- worden door MAUSER 
slechts aanvaard, gedaan en aangegaan onder toepasselijkheid van deze voorwaarden en in 
het bijzonder algemene voorwaarden van opdrachtgevers binden MAUSER slechts indien en 
voorzover deze schriftelijk door MAUSER zijn aanvaard. 
Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhevige voorwaarde van MAUSER heeft gekocht, 
wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch 
of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd. 

Aanbiedingen 
Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding 
bevatten. Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers binden ons slechts indien zij 
door ons schriftelijk worden bevestigd. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit 
wordt aanvaard, behouden wij ons het recht voor om binnen 5 dagen na ontvangst van de 
bevestiging het aanbod te herroepen. 
MAUSER behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, 
tekeningen, modellen enz. Deze blijven eigendom van MAUSER en mogen zonder haar 
uitdrukkelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd, aan derden worden getoond, aan 
deze in gebruik worden gegeven of anderszins ter beschikking worden gesteld. Indien na de 
aanbieding binnen redelijke termijn geen opdracht aan MAUSER wordt verleend, dient de 
aanbieding met de bijbehorende ontwerpen, tekeningen, modellen, enz. op eerste verzoek 
aan MAUSER te worden geretourneerd. Alle levertijden worden door MAUSER naar beste 
weten opgegeven, doch zijn geheel vrijblijvend. 

Ontwerpen en matrijzen, enz. 

De opdrachtgever staat in voor de door of namens hem aan MAUSER verstrekte ontwerpen, 
tekeningen, modellen, gegevens, enz. en MAUSER is niet verplicht deze op de juistheid te 
toetsen. Indien goederen worden vervaardigd naar de door of namens de opdrachtgever aan 
MAUSER verstrekte ontwerpen, enz., garandeert de opdrachtgever dat door de fabricage 
en/of de levering van de goederen geen inbreuk wordt gemaakt op enig recht, welk dan ook, 
van derden en de opdrachtgever vrijwaart MAUSER tegen alle aanspraken terzake van 
derden. 
Indien een derde enig recht pretendeert en op grond daarvan bezwaar maakt tegen de 
vervaardiging en/of de levering van de goederen, is MAUSER gerechtigd de vervaardiging 
en/of de levering te staken en van de opdrachtgever vergoeding van de reeds gemaakte 
kosten te vorderen, onverminderd MAUSER's verdere rechten en aanspraken. 
MAUSER is gerechtigd de goederen die vervaardigd zijn naar ontwerpen, enz., die door 
MAUSER geheel of gedeeltelijk ontworpen of ontwikkeld zijn, ongeacht of dit is geschied in 
samenwerking met de opdrachtgever, aan derden te verkopen en te leveren. 
Matrijzen, stempels, vormen en andere dergelijke productie- en hulpmiddelen, door of in 
opdracht van MAUSER vervaardigd, blijven/worden eigendom van MAUSER en met 
betrekking tot deze matrijzen, enz. komt aan de opdrachtgever geen enkel recht toe, 
ongeacht of de kosten van deze geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, aan de 
opdrachtgever in rekening zijn gebracht. 
Matrijzen enz. die door de opdrachtgever aan MAUSER ter beschikking worden gesteld, 
behoeven door MAUSER aan de opdrachtgever slechts te worden teruggegeven wanneer de 
opdrachtgever al zijn verplichtingen tegenover MAUSER is nagekomen. 

Levering en overgang van het risico 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van goederen 
af-fabriek. Verzending van door ons geleverde goederen geschiedt steeds, ook indien franco 
wordt geleverd, voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien het vervoer of de 
levering vertraging ondervindt, die te wijten is aan de opdrachtgever, gaat in beide gevallen 
het risico reeds over op de opdrachtgever op de dag waarop de goederen, gereed voor 
verzending, door MAUSER te zijner beschikking zijn gesteld. 
Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen. Een transportverzekering wordt door ons alleen afgesloten na 
uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. 
De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Alle bank- en girokosten 
veroorzaakt door de verzending zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Betaling 

a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden, zonder enige
korting, binnen 30 dagen na de factuurdatum, door storting of overmaking op een door ons 
opgegeven bankrekening; 
b) In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim
zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de wederpartij gehouden tot vergoeding 
van de wettelijke rente plus 2 % over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het 
verzuim. 
c) Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken zijn voor rekening
van de in verzuim zijnde koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het 
uitstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente, e.e.a. met een minimum van  
€ 150,00. De opdrachtgever dient de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te voldoen, dus 
ook indien deze boven het door het betreffende Gerecht gehanteerde liquidatietarief 
uitkomen. De opdrachtgever dient derhalve de rekening van de advocaat, de procureur en de 
deurwaarder te voldoen, alsmede alle mogelijke andere gerechtelijke kosten.  
d) Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen
van MAUSER uit anderen hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op 
hetgeen de wederpartij terzake van deze overeenkomst is verschuldigd. 

Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van de zaken gaat van MAUSER over op de koper eerst nadat de koper de 
koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan MAUSER is 
verschuldigd, heeft voldaan. 
De koper is gerechtigd de zaken op normale wijze weder te verkopen en te gebruiken, doch 
zolang de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaats gehad, is de koper niet gerechtigd  
de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan 
derden te doen dienen. 
Indien de koper de zaken - waarop ons eigendomsvoorbehoud rust - aan een derde verkoopt 
is hij gehouden, zijn uit deze levering voortvloeiende vordering, onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk aan ons te cederen. Koper is verplicht MAUSER op de hoogte te stellen, 
indien zaken, waar het eigendomsvoorbehoud van MAUSER op rust, in beslag worden 
genomen. 

 
 

Garantie 
MAUSER staat in voor het materiaal en de constructie van de door MAUSER vervaardigde 
goederen met dien verstande, dat de goederen kosteloos gerepareerd zullen worden of (naar 
keuze van MAUSER) geheel of gedeeltelijk opnieuw geleverd zullen worden. De betrokken 
goederen moeten daartoe franco aan MAUSER worden toegezonden. 
De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover 
MAUSER heeft voldaan. 
De garantie geldt niet voor kleurafwijkingen, voor zover er slechts sprake is van 
kleurnuances. 
Deze garantie geldt niet met betrekking tot door MAUSER vervaardigde producten waarvan 
het materiaal en de constructie specifiek zijn voorgeschreven door de opdrachtgever bij het 
verstrekken van de opdracht. 

Aansprakelijkheid 

Behoudens het gestelde in de garantieregeling, sluiten wij uitdrukkelijk onze 
aansprakelijkheid voor gevolg- c.q. bedrijfsschade uit. 
De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, 
schade en interesten, welke door ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect 
gevolg van vorderingen door derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden 
waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. 

Overmacht 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt, dat deze door overmacht, 
geheel of gedeeltelijk niet, uitvoerbaar is, heeft MAUSER het recht te vorderen dat de 
opdracht/overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk alsnog 
mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht redelijkerwijze 
van MAUSER niet gevergd kan worden. 
De meerdere of mindere kosten, uit de wijziging van de opdracht/overeenkomst 
voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl bovendien aan MAUSER 
vergoeding voor reeds verrichte, doch onnut gebleken werkzaamheden en leveringen wordt 
gegeven, zo daartoe aanleiding bestaat. De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen 
4 weken na het ogenblik, waarop vaststaat dat de opdracht niet op de aanvankelijk 
overeengekomen wijze kon worden uitgevoerd, of geheel of gedeeltelijk niet kon worden 
uitgevoerd. 
MAUSER is niet aansprakelijk voor eventuele schade, en gevolgschade, hoe ook genaamd, 
die voor de opdrachtgever of voor derden door de opschorting of annulering mocht ontstaan. 
Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaronder naar het normale spraakgebruik en 
overeenkomstig de rechtspraak geacht moet worden te vallen. Voor de uitvoering van de 
opdracht/overeenkomst tussen de opdrachtgever en MAUSER wordt onder overmacht ook 
verstaan het uitblijven van de aanvoer van of stagnatie in de aanvoer van materialen van 
leveranciers, van levering of reparatie van matrijzen, vormen, mallen, machines of van 
andere productiemiddelen en daarnaast in het algemeen ook alle omstandigheden, 
gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of zeggenschap van MAUSER 
invloed daarop uitoefent of heeft uitgeoefend. Hierbij zal steeds het oog worden gehouden op 
omstandigheden, voorvallen enz., die typisch voor de branche zijn dan wel geacht wordt te 
zijn. 

Prijsverhoging 
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen 
van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich vervolgens prijsverhogingen mochten 
voordoen (bijvoorbeeld t.g.v. verhoging van rechten en/of accijnzen etc.) dan behouden wij 
ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen. 
Indien de prijsstijging meer dan 10 % van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de koper 
het recht om binnen 7 dagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst te 
ontbinden, tenzij dit, gelet op de omstandigheden, kennelijk onredelijk zou zijn. Een 
ontbinding o.g.v. dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade. 
Bij annulering van een aan ons verstrekte opdracht zijn alle door ons terzake van die 
opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande, dat de 
opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 10% der 
hoofdsom aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten 
daadwerkelijk door ons zijn gemaakt. Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt 
onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de 
bewuste annulering voortvloeiende schade; voor een annulering is onze toestemming vereist. 
Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke 
bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard. 

Reclames 

Reclames dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis 
van MAUSER te worden gebracht. Bij gebreke van een dergelijke schriftelijke reclame dan 
wel na verloop van bedoelde 10 werkdagen dan wel bij doorlevering aan derden, vervalt 
ieder reclamerecht. 

Merk 

MAUSER is gerechtigd de te leveren goederen te voorzien van een merk en/of codering. 

Uitvoering door derden 
MAUSER heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te doen geschieden door een of meer derden en/of materiaal van een of meer 
derden. 
Ten behoeve van al deze derden, hun organen en ondergeschikten en die van MAUSER, 
worden eveneens bedongen alle bedingen betreffende uitsluiting van MAUSER's 
aansprakelijkheid en betreffende de vrijwaring door de opdrachtgever voor aanspraken van 
derden, in deze algemene voorwaarden vervat. 

Toepasselijk recht 

Alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen uit deze 
aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten voortvloeiende, van welke aard ook, zullen in 
eerste instantie aan het oordeel van de bevoegde rechter te Breda onderworpen worden of - 
naar keuze van MAUSER - van de rechter van het land of het grondgebied waarvan de 
opdrachtgever zijn verblijfplaats of statutaire zetel heeft. 
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