
  
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

 
 
VAN: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOD Electronics B.V., handelend onder de naam HOD 
Electronics, gevestigd te Goor 
 
Artikel 1 Definities 
 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:  
  
HOD :  HOD Electronics B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden; 
koper :  de wederpartij van HOD;  
overeenkomst :    de overeenkomst tussen HOD en de koper, waarbij HOD aan de koper elektronische 

componenten/gereedschappen en computer-supplies verkoopt en levert. 
 
Artikel 2 Algemeen 
 
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen HOD en 

de koper, voorzover partijen van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgeweken. De 
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
2.2 Een nietige of vernietigde bepaling in deze algemene voorwaarden doet niets af aan de toepasselijkheid en 

rechtsgeldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.   
 
Artikel 3 Aanbiedingen 
 
3.1 Alle aanbiedingen van HOD zijn geheel vrijblijvend.   
 
3.2 De door HOD opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding geen recht op ontbinding 

of schadevergoeding.  
 
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van 

overheidswege, alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is 
vermeld. 

 
3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is HOD daaraan niet gebonden. De 

overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HOD anders 
aangeeft. 

 
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht HOD niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte 

begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 

3.6 Indien HOD met de koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende 
overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet 
toepasselijk zijn verklaard. 

  
Artikel 4 Levering 
 
4.1 De levering van de verkochte zaken geschiedt op een door HOD aan te geven wijze, tenzij anders is 

overeengekomen.  
 
4.2 De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat HOD deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan 

wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 
 
4.3 Indien HOD een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is nooit een 

fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper HOD schriftelijk in gebreke te stellen. 
 
4.4 De koper dient aan HOD te betalen de producten als vermeld op de pakbon(nen). Wanneer het aantal door HOD 

geleverde producten afwijkt van hetgeen op de pakbon staat vermeld, is de koper gehouden HOD daarvan 
onverwijld, doch uiterlijk binnen 5 dagen na de levering, schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de koper zulks 
nalaat, kan de koper er geen beroep meer op doen dat het aantal geleverde producten afwijkt van de pakbon.   

 
Artikel 5 Garantie 
 
5.1 Op ieder door HOD verkocht product geldt een afzonderlijke garantietermijn zoals HOD voor het specifieke 

product voorafgaand aan de overeenkomst heeft vastgesteld. Gedurende de geldende garantietermijn is HOD 
gehouden gebreken aan de producten te verhelpen of,  voorzover het verhelpen naar het oordeel van HOD 
onmogelijk of te bezwarend is, het gebrekkige product te vervangen, behoudens voorzover het gebrek is ontstaan 
door onjuist gebruik van het product door de koper, dan wel door de koper ingeschakelde derden. Na de 
betreffende garantietermijn is HOD niet langer verantwoordelijk voor een eventueel gebrekkig functionerend 
product.  



 

 
5.2 De koper heeft geen recht op garantie voorzover een andere partij, al dan niet in opdracht van de koper, 

werkzaamheden heeft verricht aan een door HOD verkocht product, behoudens voorzover HOD voorafgaand 
daaraan daarvoor aan de koper toestemming heeft gegeven.    

 
5.3 Indien de koper een gebrek aan een product constateert dan wel vermoedt, is de koper verplicht HOD daarvan 

onverwijld, doch uiterlijk binnen 1 maand na de constatering respectievelijk het vermoeden, schriftelijk daarvan in 
kennis te stellen. Voorzover de koper HOD niet binnen deze termijn op de voorgeschreven wijze in kennis stelt, 
vervalt de garantie en kan de koper niet langer een beroep doen op het gebrek en de eventueel daaruit 
voortvloeiende verdere gebreken.   

 
Artikel 6 Betaling 
 
6.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. HOD is te allen tijde bevoegd een andere 

wijze van betaling overeen te komen. Iedere betalingstermijn geldt als fatale termijn, zodat de koper van 
rechtswege in verzuim is indien het verschuldigde niet binnen de betalingstermijn aan HOD is voldaan.  

 
6.2 Over de periode dat de koper in verzuim is, is de koper vertragingsrente van 2% per maand aan HOD 

verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand. 
Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend 
vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde vertragingsrente.  

 
6.3 Onverminderd de gevallen als beschreven in de wet is enige vordering van HOD op de koper onmiddellijk 

opeisbaar indien het faillissement, de toepasselijkheidverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 
of surséance van betaling van de koper is verzocht. Enige vordering van HOD is ook onmiddellijk opeisbaar 
indien ten laste van de koper beslag is gelegd.  

 
6.4 Het is de koper niet toegestaan enige betaling aan HOD op te schorten en/of enige vordering te verrekenen, 

behoudens voorzover HOD daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.  
 
Artikel 7 Opschorting en ontbinding 
 
7.1 Onverminderd de gevallen als beschreven in de wet is HOD bevoegd de nakoming van haar verplichtingen 

jegens de koper op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst HOD ter kennis is gekomen 
omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen.  

 
7.2 Het is HOD toegestaan de overeenkomst met de koper bij enige toerekenbare tekortkoming van de koper te 

ontbinden zonder dat daarvoor verzuim noodzakelijk is.  
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid 
 
8.1 HOD is ten opzichte van de koper niet aansprakelijk voor schade, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove 

schuld van HOD. In ieder geval is HOD nimmer aansprakelijk voor schade die de koper ondervindt als gevolg van 
schade die is ontstaan als gevolg van een onjuist gebruik van het door HOD verkochte product.  

 
8.2 Een eventuele verplichting van HOD om schade te vergoeden aan de koper is nooit hoger dan het bedrag dat 

HOD van haar assuradeuren ontvangt, dan wel het door de koper betaalde factuurbedrag. Te allen tijde is de 
koper gehouden eventuele schade te beperken.  

 
Artikel 9 Intellectuele eigendom en auteursrechten 
 
9.1 De koper realiseert zich dat op de door HOD verkochte en geleverde producten intellectuele rechten berusten. De 

koper verbindt zich jegens HOD deze intellectuele rechten volledig te respecteren.  
 
9.2 De door HOD verstrekte stukken, zoals gebruiksaanwijzingen en adviezen, zijn uitsluitend bestemd om te worden 

gebruikt door de koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van HOD worden 
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.  

 
Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen 
 
10.1 Op de rechtverhouding tussen HOD en de koper is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van onder 

meer het Weens Koopverdrag. Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst 
zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de Nederlandse bevoegde rechter.  

 
 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost 
Nederland onder nummer  06086956 en staan vermeld op de internetsite van HOD, www.hod-electronics.nl  


