
   
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: 

 
 
MB-Vloerverwarming te IJsselmuiden 
 
1. Gebied van toepassing: 
1.1. 
Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en 
overeenkomsten met MB-Vloerverwarming BV. 
 
1.2. 
Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene 
voorwaarden waarbij MB-Vloerverwarming BV verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet 
als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door MB-Vloerverwarming BV schriftelijk zijn bevestigd. MB-
Vloerverwarming BV behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende 
bedingen geen gebruik te maken. 
 
1.3. 
Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden 
afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing 
zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de 
bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande 
voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. 
 
2. Aanbiedingen en overeenkomst: 
2.1 
Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijslijsten zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals 
in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding dertig dagen. Een aanbieding kan door 
MB-Vloerverwarming BV worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, waarin ook de duur van de 
verlenging staat vermeld. 
 
2.2 
Er is sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht als deze schriftelijk door MB-Vloerverwarming BV is 
bevestigd. Bij verkoop/levering uit (magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.  
 
3. Productspecificaties : 
De door MB-Vloerverwarming BV vermelde maten, gewichten en technische andere gegevens in aanbiedingen, catalogus, 
technische beschrijvingen en andere reclame uitingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij door MB-
Vloerverwarming BV schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. De  auteursrechten op  de door  MB-
Vloerverwarming BV  verstrekte  afbeeldingen,  tekeningen,  schema’s   en ontwerpen,   zomede  in het algemeen op het 
geen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen uitsluitend aan MB vloerverwarming toe en mogen zonder onze toestemming 
in welke vorm dan ook, niet aan derden ter beschikking worden gesteld. 
 
4. Prijzen: 
4.1. 
Door MB-Vloerverwarming BV opgegeven  prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd  zijn op de op dat moment  
geldende prijzen. Naar aanleiding  van  wijzigingen  van  fabrieksprijzen,  koersen  van buitenlandse  valuta, invoerrechten  en  
daarmee  gelijk te stellen   heffingen,   verzekeringstarieven,    vrachten,   belastingen, margeregelingen  en andere  factoren, 
is MB-Vloerverwarming BV bevoegd,  voordat  de  levering  heeft  plaatsgevonden,  de  genoemde  prijzen aan  te passen.  
Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te doen ontbinden, tenzij de 
prijsaanpassing een verhoging van meer dan 20% betreft.  
 
4.2. 
Indien (nog) geen prijs is overeengekomen, worden de op het moment van levering door MB-Vloerverwarming BV 
gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend. 
 
4.3. 
Tenzij  anders  is aangegeven zijn prijzen exclusief omzetbelasting genoteerd.  
  



  
 
 
 
 
5. Levering, Levertijden en Overmacht: 
5.1. 
De levering van producten van MB-Vloerverwarming BV geschiedt op conditie franco huis binnen Nederland. Voor orders 
beneden een door MB-Vloerverwarming BV telkens nader vast te stellen bedrag (exclusief omzetbelasting) behoudt MB-
Vloerverwarming BV voor de vrachtkosten in rekening te brengen. Door MB-Vloerverwarming BV te leveren goederen 
reizen voor risico van onze afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen hebben verlaten. 
 
5.2. 
De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van indicatie en bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn 
schriftelijk uitdrukkelijk door MB-Vloerverwarming BV is gegarandeerd. Indien MB-Vloerverwarming BV afhankelijk is van 
nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat MB-Vloerverwarming BV die 
gegevens volledig heeft ontvangen. 
 
5.3 
Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van 
MB-Vloerverwarming BV kan worden gevergd, daaronder begrepen dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in 
staat worden gesteld zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die 
omstandigheden. Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op 
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch ook op schadevergoeding. 
Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, 
natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of 
uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het 
bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door MB-Vloerverwarming BV in 
redelijkheid niet van haar mag worden verlangd. 
 
6. Betaling: 
6.1 
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling - zonder enige korting, aftrek of verrekening - te geschieden binnen 14 
dagen na factuurdatum door storting op rekening zoals genoemd op de factuur van MB-Vloerverwarming BV. 
 
6.2 
Betaalt opdrachtgever niet tijdig, dan wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft MB-Vloerverwarming BV 
zonder enige ingebrekestelling het recht opdrachtgever vanaf de vervaldatum rente over de verschuldigde hoofdsom in 
rekening te brengen naar een percentage van 1,5 % boven de in Nederland geldende wettelijke handelsrente en tevens alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van haar vordering. Iedere betaling  
van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door MB-
Vloerverwarming BV gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de 
oudste openstaande vordering. 
 
7. Garantie 
MB-Vloerverwarming BV garandeert de deugdelijkheid van de goede werking van de door MB-Vloerverwarming BV  
geleverde producten voor de navolgende periodes: 
• Berekeningen voor het behalen van de ruimtetemperaturen onbeperkt conform verlegplan Multibeton. 
• 10 jaar volledige systeemgarantie. 
• Gebouwlange garantie op de buis. 
• Overige componenten conform geldende fabrieksgaranties  
Genoemde garanties zijn fabrieksgaranties. 
 
Op de door MB-Vloerverwarming BV verstrekte garanties kan geen beroep worden gedaan: 
1. indien de leidingen anders worden toegepast dan voor hoofd- of bijverwarming met een maximale watertemperatuur 

van 150°C en een interne druk van ten hoogste 3 bar; 
2. indien schade is ontstaan doordat de montageaanwijzingen niet zijn opgevolgd, of als gevolg van een onoordeelkundige 

handeling, het uitvoeren van reparaties door anderen of de toepassing van onderdelen of materialen die niet door MB-
Vloerverwarming BV zijn geleverd. 

3. indien toevoegmiddelen in het water van de installatie worden gebruikt, die niet door MB-Vloerverwarming BV zijn 
goedgekeurd. 

 
 
 



  
 
 
 
8. Aansprakelijkheid: 
MB-Vloerverwarming BV is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van 
enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit 
welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de 
aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door MB-Vloerverwarming BV te betalen bedrag 
terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door MB-Vloerverwarming 
BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van 
het door MB-Vloerverwarming BV te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan 
het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat 
MB-Vloerverwarming BV nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie 
in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij. 
 
9. Eigendomsvoorbehoud: 
9.1 
De eigendom van alle geleverde goederen en eventueel nog te leveren goederen gaat eerst op opdrachtgever over op het 
moment van volledige betaling door opdrachtgever aan MB-Vloerverwarming BV van al het geen opdrachtgever MB-
Vloerverwarming BV uit hoofde van de tussen MB-Vloerverwarming BV en opdrachtgever gesloten overeenkomst is 
verschuldigd, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van 
rente en kosten.  
 
9.2 
Zolang de eigendom van goederen niet op opdrachtgever is overgegaan, mag opdrachtgever de goederen niet verpanden of 
aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Levert 
opdrachtgever de nog niet (geheel) betaalde goederen door, dan is opdrachtgever verplicht het eigendom voor te behouden 
en MB-Vloerverwarming BV op eerste verlangen alle vorderingen tot het nog verschuldigde bedrag aan MB-
Vloerverwarming BV in stil pandrecht over te dragen.  
 
9.3 
Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, is opdrachtgever verplicht geleverde goederen, zolang deze niet worden 
gebruikt, duidelijk kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen. 
 
9.4. 
MB-Vloerverwarming BV is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij 
aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of 
in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal MB-Vloerverwarming BV te allen tijde vrije 
toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze 
rechten. 
 
9.5. 
De voornoemde bepalingen laten de overige aan MB-Vloerverwarming BV toekomende rechten onverlet. 
 
10. Montage 
10.1 
Onder montage wordt verstaan het installeren van de geleverde goederen op de plaats van bestemming. Tenzij 
anders is overeengekomen zijn aansluitingen op voedings- of afvoerleidingen en elektrische aansluitingen niet 
in de montage begrepen. In het geval in de opdracht ook montage is begrepen, zal de afnemer voor zijn 
rekening en verantwoordelijkheid zorgdragen voor de tijdige uitvoering of beschikbaarheid van de navolgende 
voorzieningen; alle bouwkundige voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld muur- en/of vloersparingen; het bezemschoon opleveren van de werkvloer; bij toepassing 
van zwevende dekvloeren het waterdicht opleveren; het aangeven van bouwkundige voorzieningen welke op 
het moment van montage nog niet zijn aangebracht, maar wel van invloed kunnen zijn op de juiste wijze van 
montage zoals bijvoorbeeld binnenwanden of het aftekenen van binnenwanden; alle andere voorzieningen en 
maatregelen die noodzakelijk zijn voor de montage van onze producten met inbegrip van eventuele van 
overheidswege voorgeschreven vergunningen. 
Alle voorzieningen die niet tot deze opdracht behoren, dienen door of vanwege de opdrachtgever te worden 
aangebracht of 
uitgevoerd zonder enige belemmering of verstoring van de aanvang of de voortgang van onze eigen 
werkzaamheden. 
 
 



  
 
 
 
11. Retouren 
11.1 
In gevallen uitsluitend ter beoordeling van MB vloerverwarming BV, kunnen door MB-Vloerverwarming BV  
geleverde goederen worden retour genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 
dertig dagen, de goederen dienen zich nog in de originele staat en verpakking bevinden en behoren tot MB-
Vloerverwarming BV voorraadassortiment. Derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde of gemaakte 
producten in geen geval retour genomen. Op door MB vloerverwarming BV goedgekeurde retouren zullen 
crediteringskosten in rekening worden gebracht. 
 
12. Wanprestatie en Ontbinding: 
12.1. 
Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, 
beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële 
omstandigheden, is MB-Vloerverwarming BV gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, 
onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding. 
 
12.2. 
MB-Vloerverwarming BV heeft in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle 
tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van 
MB-Vloerverwarming BV ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij wederpartij de nodige zekerheden kan stellen. 
 
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter: 
13.1. 
Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde 
rechter in het arrondissement te Zwolle.  MB-Vloerverwarming BV is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor 
te leggen aan een andere bevoegde rechter. 
 
13.2. 
Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit 
is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing. 
 
 
 


