
 

 
 
 

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN LOSAN BENELUX B.V. 
 
 
Toepasselijkheid 
 
Artikel 1 
 
1.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen wordt elke 

offerte, aanbieding en/of toekomstige overeenkomst beheerst door deze algemene 
voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer/koper 
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.2 Alle aanbiedingen van Losan Benelux B.V. – daaronder mede begrepen 
prijsopgaven, brochures,  offertes etc.- worden vrijblijvend afgegeven en gelden 
slechts als uitnodiging tot het doen plaatsen van een opdracht. 

1.3 Alle offertes worden gedurende 1 maand gestand gedaan tenzij de offerte anders 
vermeldt. 

1.4 De overeenkomst komt tot stand nadat Losan Benelux B.V.  de acceptatie van het 
aanbod door afnemer/koper schriftelijk heeft bevestigd. Uit de acceptatie van de 
aanbieding van Losan Benelux B.V. door afnemer/koper moet blijken dat 
afnemer/koper zich akkoord heeft verklaard met de toepassing van deze algemene 
voorwaarden en waar nodig afstand heeft gedaan van eigen algemene voorwaarden. 
De overeenkomst komt ook tot stand indien Losan Benelux B.V. een begin met de 
uitvoering daarvan maakt.  

1.5 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder 
dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 

 
Wijziging, aanvulling overeenkomst 
 
Artikel 2 
 
2.1  Losan Benelux B.V.  zal op verzoek van koper/afnemer alle door deze aangegeven 

veranderingen in de opdracht uitvoeren mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en 
met het recht de meerprijs in rekening te brengen. 

 
Prijzen. 
 
Artikel 3 
 
3.1  De prijs wordt vermeerderd met alle belastingen en of heffingen ongeacht door welke 

overheid geheven of  te heffen, zoals van toepassing op de dag van levering. 
3.2  De prijs is inclusief assurantie, transport en/of verzendkosten. 
 
Aflevering/levertijd 
 
Artikel 4 
 
4.1 Met de koper/afnemer overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als 

fatale termijn. 
4.2  Aflevering geschiedt af fabriek/ Aflevering geschiedt franco aan adres 

koper/afnemer.  
4.3  Losan Benelux B.V. is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in 

gedeelten na te komen. 



 

 
4.4 Indien om welke reden dan ook afnemer/koper niet in staat is de zaken op het 

overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor aflevering 
zal Losan Benelux B.V. ongeacht haar mogelijkheden voortvloeiende uit artikel 10 
het recht hebben de zaken op kosten van afnemer/koper op te slaan. Losan Benelux 
B.V. zal datgene doen wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden teneinde 
achteruitgang van de kwaliteit van de zaken tegen te gaan. De opslag en alle overige 
kosten zullen bij afnemer/koper in rekening gebracht worden ongeacht een eventuele 
latere ontbinding van de overeenkomst.  

 
Betaling 
 
 
Artikel 5 
 
5.1.  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Losan 

Benelux B.V.  aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 
Betalingskortingen dienen uitdrukkelijk te zijn overeengekomen door partijen. 

 Wissels en cheques zijn als betaalmiddel uitgesloten. 
5.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer/koper van 

rechtswege in verzuim; de afnemer/koper is vanaf het moment van het in verzuim 
zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd overeenkomstig artikel 6:119A 
BW.  Bij betalingsverzuim heeft Losan Benelux het recht nieuwe leveringen op te 
schorten. Alle overige openstaande posten vervallen bij verzuim en worden per direct 
opeisbaar. 

5.3  Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.  
5.4 Door de afnemer/koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste 

plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare 
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer/koper, dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 
Incasso 
 
Artikel 6 
 
6.1 Is de afnemer/ koper in gebreke of in verzuim terzake het nakomen van een of meer 

van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 
ter verkrijging van voldoening voor rekening van afnemer/koper. 

 
 
 
Eigendomsvoorbehoud  
 
Artikel 7 
 
7.1 Alle door Losan Benelux B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker 

totdat de afnemer/koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Losan Benelux 
B.V.  gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.  

7.2 De afnemer/koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende 
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.  

7.3 De afnemer/koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming 
aan Losan Benelux B.V.  dan wel aan een door Losan Benelux B.V. aan te wijzen 
derde om, in alle gevallen waarin Losan Benelux B.V. haar eigendomsrechten wil 
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Losan Benelux 
B.V. zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.  



 

 
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 

dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is afnemer/koper verplicht 
Losan Benelux B.V.  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de 
hoogte te stellen.  

7.5 De afnemer/koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te 
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade 
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van 
Losan Benelux B.V. ter inzage te geven. 

7.6 De afnemer/koper geeft hierbij aan Losan Benelux B.V. in pand, die deze verpanding 
aanvaardt, alle zaken, waarvan afnemer/koper (mede)eigenaar wordt door 
zaaksvorming, natrekking en/of vermenging/versmelting met door Losan Benelux 
B.V.  geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen Losan Benelux 
B.V.  te eniger tijd van afnemer/koper te vorderen heeft of zal hebben. 

 
Zekerheid 
 
Artikel 8 
 
8.1 Indien er goede grond bestaat dat de afnemer/koper haar verplichtingen niet tijdig zal 

nakomen, is afnemer/koper verplicht op eerste verzoek van Losan Benelux B.V. een 
terstond genoegzame en een in de door Losan Benelux B.V. gewenste vorm 
zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn 
verplichtingen. Zolang afnemer/koper daaraan niet heeft voldaan is Losan Benelux 
B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. 

82.  Indien afnemer/koper aan een verzoek als bedoeld in het vorige lid niet binnen 14 
dagen na een daartoe strekkend verzoek heeft voldaan worden al haar 
verplichtingen direct opeisbaar. 

 
Garantie en reclame 
 
Artikel 9 
 
9.1 Losan Benelux B.V. garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van  

materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.  
9.2 Indien de zaak een materiaal of fabricagefout vertoont heeft de afnemer/koper recht 

op herstel van de zaak. Losan Benelux B.V.  kan er voor kiezen om de zaak te 
vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De afnemer/koper heeft slechts recht op 
vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Vervanging strekt niet verder 
dan het toezenden van de te vervangen zaken of de onderdelen daarvan.  

 
 
9.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan 

wel het niet juist opvolgen van instructies.  
 Gereclameerde bijkomende kosten worden altijd afgewezen. 

 Met betrekking tot door Losán geleverde diensten wordt de aansprakelijkheid beperkt 
tot de gefactureerde waarde van de dienst. 
 

 
9.4  De afnemer/koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als 

mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer/koper na te gaan of het 
geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 

 
 of de juiste zaken zijn geleverd;  
  



 

 
 of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het 

aantal) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;  
 of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien 

deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik 
en/of handelsdoeleinden.  

  
9.5  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze 

binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.  
9.6 Deelbetalingen of inhoudingen van factuurbedragen vanwege reclamaties zijn niet 

toegestaan. 
9.7 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en 

afname van gedane bestellingen bestaan.  
9.8 Losan Benelux B.V. staat er niet voor in dat het gekochte artikel geschikt is voor het 

doel waarvoor koper het wenst te gebruiken, tenzij het doel en het gebruik door 
koper uitdrukkelijk zijn gemeld en in de overeenkomst zijn opgenomen.  

9.9  Geringe afwijkingen van maten, gewichten, kleuren en dergelijke gelden niet als 
materiaal en/of fabricagefout. 

9.10 De aansprakelijkheid vervalt indien de geleverde goederen zonder schriftelijke 
toestemming van Losán Benelux veranderd, bewerkt of op ondeskundige wijze 
gebruikt worden. 

 
 
 
Overmacht/ontbinding en bevrijding 
 
Artikel 10 
 
10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende 
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Losan Benelux B.V. geen invloed kan 
uitoefenen, doch waardoor Losan Benelux B.V. niet in staat is haar verplichtingen na 
te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.  

10.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Losan 
Benelux B.V.  opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van 
de verplichtingen door Losan Benelux B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 2 
maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in 
dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.  

10.3  Indien Losan Benelux B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 
verplichten heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen 
is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren 
en is de afnemer/koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 
afzonderlijke overeenkomst. 

10.4 Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden 
worden door Losan Benelux B.V. in de volgende gevallen: 

 indien de afnemer/koper niet, niet behoorlijk en of niet tijdig aan enige verplichting 
welke voor hem voortvloeien uit deze overeenkomst voldoet; 

 indien afnemer/koper in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling 
aanvraagt of onder curatele wordt geplaatst; 

 indien afnemer/koper de af te leveren goederen om welke reden dan ook niet in 
ontvangst neemt of kan nemen; 

 indien er sprake is van stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer/koper; 
 indien na het sluiten van de overeenkomst niet voldoet aan het verzoek van Losan 

Benelux B.V. zoals is verwoord in artikel 8 van deze voorwaarden;  
  



 

 
 indien Losan Benelux B.V. de afnemer/koper voor of bij het sluiten van de 

overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze 
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.  
In genoemde gevallen is Losan Benelux B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te 
gaan, e.e.a. onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen. 

 
 
Aansprakelijkheid  
 
Artikel 11 
 
11.1 Losan Benelux B.V. is jegens de afnemer/koper uitsluitend voor schade als gevolg 

van gebreken in geleverde zaken zoals geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze 
voorwaarden.  

11.2  Losan Benelux B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van andere schade dan 
schade aan personen of zaken. 

11.3 Losan Benelux B.V. is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet 
of grove schuld van Losan Benelux B.V. of haar hoogst leidinggevenden. Deze 
schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Losan Benelux B.V. 
hiertegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende 
gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de 
verzekeringsuitkering. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet 
tot uitkering overgaat of niet van toepassing is en Losan Benelux B.V.  aansprakelijk 
is, is de aansprakelijkheid van Losan Benelux B.V. beperkt tot maximaal de 
factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft.  

11.4  De afnemer/koper zal Losan Benelux B.V.- behoudens opzet of grove schuld van 
Losan Benelux B.V.  of haar hoogst leidinggevenden- vrijwaren voor alle aanspraken 
van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade en of 
kosten in verband met de door Losan Benelux B.V.  geleverde zaken. 

 
Rechts- en forumkeuze 
 
Artikel 12 
 
12.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Losan Benelux B.V.  en afnemer/koper is het 

Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van enig (koop)verdrag is 
uitdrukkelijk uitgesloten. De Arrondissementsrechtbank waar Losan Benelux B.V. 
vestiging/zetel heeft is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. 
Niettemin heeft Losan Benelux B.V. het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de 
volgens de wet bevoegde rechter. 

 
Conversie 
 
Artikel 13 
 
13.1 Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk 

bezwarend karakter op enige bepaling van deze overeenkomst geen beroep gedaan 
kan worden, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk 
overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden. 



 

 
Nederlandse tekst prevaleert 
 
Artikel 14 
 
14.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen 

daarvan. 
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