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Het Naber Modify schuifladesysteem, geconcipieerd voor lades
met een diepte van 472 mm, biedt talrijke indelings- en uitbrei-
dingsmogelijkheden. Door het doordachte systeem aan uitrustings-
elementen kunnen schuiflades en uittreksystemen naar behoeven
ingedeeld worden. Deze flexibiliteit maakt Modify tot een echte
 allrounder in uitrustingssystemen voor schuiflades. 

De van echt hout vervaardigde modules zijn gekarakteriseerd door
hoogwaardige materialen alsook een uitstekende verwerking en
geven iedere schuiflade een individuele indelingstructuur. Met be-
hulp van traploze horizontale verschuiving van de verschillende

 elementen, kunnen bijvoorbeeld vrije ruimtes in iedere willekeurige
grootte gevormd worden, die een individuele bewaring van diverse
keukenaccessoires toelaten. Op grond van het gebruik van antislip-
matten op de bodem van de lade, is het niet vereist, om de schuif-
lade volledig met elementen te vullen. Daarbij volstaan voor het
systeem slechts weinige, hoogwaardig geproduceerde elementen
en biedt functionele accessoires voor de dagelijkse behoeften. Het
systeem is in de breedte flexibel en lost zo het probleem van de
aansluiting op. Schuiflade zonder verticaal binnenprofiel.

Schuifladesysteem Modify
De innovatie in de keuken

Modify
STOREX

licht eikenhout, doorschijnend gelakt

variabele indeling van poedergecoat metaal in grafietkleuren
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Schuifladesysteem Modify
De innovatie in de keuken

Alle voordelen in een oogopslag:
– dominerend materiaal: massief hout eik licht, doorschijnend
 gelakt
– focus op functionaliteit
– veelvuldig combineer- en uitbreidbaar

– omvattende organisatieoplossingen
– geen compensatie-elementen vereist
– geconcipieerd voor diepte van de schuiflade van 472 mm

Componenten: boxen, bestekelement, schalen enz. Aanvullende speciale elementen

Componenten en speciale elementen in combinatie

Modify
STOREX



Modify Set 800/900
Passend voor 800 mm en 900 mm schuiflade.

Set bestaande uit:
— 1 Modify bestekelement (8035021)
— 4 Modify schalen (8035022)
— 1 Modify antislipmat (8035040)

8035050

Modify Set 1000
Passend voor 1000 mm schuiflade.

Set bestaande uit:
— 1 Modify bestekelement (8035021)
— 4 Modify schalen (8035022)
— 1 Modify multifunctioneel element (8035020)
— 1 Modify foliehouder (8035023)
— 1 Modify antislipmat (8035040)

8035051

Modify Set 1200
Passend voor 1200 mm schuiflade.

Set bestaande uit:
— 1 Modify bestekelement (8035021)
— 4 Modify schalen (8035022)
— 1 Modify multifunctioneel element (8035020)
— 1 Modify messenelement (8035024)
— 1 Modify antislipmat (8035040)

8035052
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STOREX Onderkastuitrusting
Artikel/
Beschrijving

Bestelnr.

Eik licht

Eik licht

Eik licht



Modify Bestekelement
H 43 mm, B 300 mm, D 472 mm 

8035021 Eik licht

Modify schaal
H 43 mm, B 117,5 mm, D 300 mm

8035022 Eik licht

Modify Indeler
Metaal, poedergecoat. Passend voor schaal (8035022).

H 38 mm, B 111 mm, D 104,5 mm

8035033 grafiet

Modify Multifunctioneel element
Aanvullend passend voor folierollenelement (8035023), messenelement
(8035024), kruidendozenelement (8035025), kruidenelement (8035026) en in-
legkruis (8035027).

H 43 mm, B 150 mm, D 472 mm 

8035020 Eik licht

Modify Folierollenelement
2 deksels aluminium. Zonder folie.

Multifunctioneel element (8935020) afzonderlijk bestellen.

H 37,5 mm, B 137,5 mm, D 472 mm 

8035023 Eik licht

Modify Messenelement
Multifunctioneel element (8935020) afzonderlijk bestellen.

H 26 mm, B 137,5 mm, D 472 mm 

8035024 Eik licht

STOREX Onderkastuitrusting
Artikel/
Beschrijving

Bestelnr.
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Modify Kruidendozenelement
Met 6 uitfrezingen Ø 60 mm, zonder kruidenpotjes. 

Multifunctioneel element (8935020) afzonderlijk bestellen.

H 8 mm, B 137,5 mm, D 472 mm 

8035025 Eik licht

Modify Kruidenelement
Schuin.

Multifunctioneel element (8935020) afzonderlijk bestellen.

H 26 mm, B 137,5 mm, D 472 mm 

8035026 Eik licht

Modify Inlegkruis
Multifunctioneel element (8935020) afzonderlijk bestellen.

H 37,5 mm, B 137,5 mm, D 472 mm 

8035027 Eik licht

Modify Clip
Voor extra verbinding van de elementen.

H 9 mm, B 14 mm, D 40 mm

8035028 aluminium geanodiseerd

Modify Antislipmat
Op maat te knippen. Zwart.

8035039 tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm
8035040 tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm
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STOREX Onderkastuitrusting
Artikel/
Beschrijving

Bestelnr.



Modify Box
Ook in het uittrelsysteem wordt het flexibele concept van Modify consequent
omgezet. Horizontaal verschuifbare boxen in drie groottes laten een optimaal
 gebruik van de opbergruimte toe. Door de verschillende afmetingen van de
boxen, kunnen deze bijvoorbeeld plaatsbesparend gestapeld worden.
 Ergonomisch gevormde handgrepen bieden een optimale omgang met de boxen.
Diverse indelingen van poedergecoat metaal ronden het toebehorenassortiment
voor de boxen af.

Modify Box 1
H 110 mm, B 236 mm, D 472 mm

8035029 Eik licht

Modify Box 2
H 110 mm, B 236 mm, D 236 mm

8035030 Eik licht

Modify U-vormige indeler met greep
Metaal, poedergecoat. Passend voor Box 1 (8035029) en 2 (8035030).

H 102 mm, B 99 mm, D 219 mm

8035035 grafiet

Modify Box 3
H 43 mm, B 236 mm, D 236 mm

8035031 Eik licht

STOREX Onderkastuitrusting
Artikel/
Beschrijving

Bestelnr.
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Modify Inlegkruis
Metaal poedergecoat. Passend voor Box 3 (8035031). 

H 38 mm, B 223 mm, D 223 mm

8035034 grafiet

Modify Antislipmat
Op maat te knippen. Zwart.

8035039 tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm
8035040 tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm

Modify Box 4
H 90 mm, B 117,5 mm, D 300 mm

8035032 Eik licht

Modify Bovenkastglijbaan
Metaal poedergecoat. Passend voor Box 4 (8035032). 
Daarmee kan de box ook op keukenrekken gebruikt worden.

H 6 mm, B 121 mm, D 302 mm

8035036 grafiet
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STOREX Onderkastuitrusting
Artikel/
Beschrijving

Bestelnr.
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Tijd voor nieuwe "binnen -
aanzichten"

Alles heeft zijn vaste plaats en
wordt zonder lang zoeken onmid-
dellijk gevonden.

Met het innovatieve Cox® Box 220
opbergsysteem wordt er in kleine en
grote schuiflades een speelveld ge -
opend voor veelvuldige configura-
ties van vrij combineerbare
containers. In iedere keuken overtui-
gen zij door snelle hantering alsook
door zoveel mogelijk georganiseer -
de flexibiliteit – u biedt levensmidde-
len bij de voorraadopslag optimale
bescherming.

Cox® Box 220 container systeem -
oplossingen, leverbaar voor alle
 gebruikelijke onderkastbreedtes,
 benutten de voorhanden ruimte opti-
maal. Passende antislip inlegmatten
uit één stuk zorgen voor een sta-
biele stand van alle containers.
Goede ideeën voor organisatie
zoals Cox® Box 220 bieden niet
 alleen oriëntatie – zij scheppen ook
vrije ruimte.

... houdt orde …

Cox® Box 220
STOREX



Cox® Box 220
Keuken praktischer organiseren 
– met intelligente bergingsoplossingen



Cox® Box 220
Flexibele oplossing voor opbergruimte in alle gebruikelijke schuiflades.
De bijgevoegde antislipmat garandeert een veilige stand op de bodem van de
schuiflade.
— de hoogte van het complete systeem bedraagt slechts 220 mm
— met aan weerszijden gecoate antislip-inlegmat
— Zeile einfügen: sluit- en biologisch deksel individueel leverbaar

600

400

22
0 600

mm

Cox® Box 220/600-2
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— Containervolume: 26 (2x13) liter

8012501

8012342

8012330

600

400

22
0 600

mm

Cox® Box 220/600-3
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— Containervolume: 25 (1x13+2x6) liter

8012500

8011312
8012342
8012338

8012330
8012326

STOREX Onderkastuitrusting
Artikel/
Beschrijving

Bestelnr.
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lichtgrijs

Sluitdeksel voor 13, 16, 22 en 28 liter

Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter

lichtgrijs

Biologisch deksel, groen, voor 4, 6, 7 en 10 liter
Sluitdeksel voor 13, 16, 22 en 28 liter
Sluitdeksel voor 4, 6, 7 en 10 liter

Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter
Reserve emmer, lichtgrijs, 6 liter

Optioneel toebehoren

Reserve- en aanvullingsdelen

Optioneel toebehoren

Reserve- en aanvullingsdelen



800

400

22
0 800

mm

Cox® Box 220/800-3
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— Containervolume: 38 (1x18+2x10) liter

8012503

8012341

8012331
8012329

800

400

22
0 800

mm

Cox® Box 220/800-4
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— Containervolume: 38 (2x13+2x6) liter

8012502

8011312
8012342
8012338

8012330
8012326
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STOREX Onderkastuitrusting
Artikel/
Beschrijving

Bestelnr.

Cox® Box 220
Tips voor reiniging en onderhoud
Cox® Box 220 – containers dienen met name bij opslag van
 levensmiddelen regelmatig met een vochtige doek en zacht
 vaatwasmiddel gereinigd – en met een droge doek nagewist te
worden. 

Gelieve bij gebruik van onderhoudsproducten voor kunststof de
gebruiksinstructies voor het betreffende product in acht te nemen.
De containers kunnen naargelang de plaatsingsmogelijkheid ook
in de vaatwasser (bij lage temperatuurinstelling) probleemloos
gereinigd worden.

i+

lichtgrijs

Sluitdeksel voor 10, 12, 16 en 21 liter

Reserve emmer, lichtgrijs, 18 liter
Reserve emmer, lichtgrijs, 10 liter

lichtgrijs

Biologisch deksel, groen, voor 4, 6, 7 en 10 liter
Sluitdeksel voor 13, 16, 22 en 28 liter
Sluitdeksel voor 4, 6, 7 en 10 liter

Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter
Reserve emmer, lichtgrijs, 6 liter

Optioneel toebehoren

Reserve- en aanvullingsdelen

Optioneel toebehoren

Reserve- en aanvullingsdelen



900

400

22
0 900

mm

Cox® Box 220/900-3
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— Containervolume: 44,5 (3x13+1x5,5) liter

8012505

8012342

8012330
8012325

900

400

22
0 900

mm

Cox® Box 220/900-4
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— Containervolume: 35 (2x10+2x7,5) liter

8012504

8012343
8012339
8012341

8012329
8012327

STOREX Onderkastuitrusting
Artikel/
Beschrijving

Bestelnr.
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Cox® Box 220  – Hoogwaardig materiaal vrijwaart 
hygiëne en duurzaamheid
De uit recycleerbaar polypropyleen vervaardigde Cox® Box 220 –
containers zijn belastbaar en slagbestendig. Bovendien vervullen
zij de specifieke eisen met betrekking tot contact met levensmidde-
len. De gebruikte kunststof stemt overeen met de   EU- verordening
nr. 1935/32004/EC en is goedgekeurd voor  levensmiddelen.

Het biologisch deksel inclusief
absorptiekoolfilter is afzonderlijk
verkrijgbaar en houdt onaange-

name geuren tegen.

i+

lichtgrijs

Sluitdeksel voor 13, 16, 22 en 28 liter

Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter
Reserve emmer, lichtgrijs, 5,5 liter

lichtgrijs

Biologisch deksel, groen, voor 7, 5, 9 en 12 liter
Sluitdeksel voor 7,5, 9 en 12 liter
Sluitdeksel voor 10, 12, 16 en 21 liter

Reserve emmer, lichtgrijs, 10 liter
Reserve emmer, lichtgrijs, 7,5 liter

Optioneel toebehoren

Reserve- en aanvullingsdelen

Optioneel toebehoren

Reserve- en aanvullingsdelen



1000

400

22
0

mm
1.000

Cox® Box 220/1000-4
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— Containervolume: 46 (2x13+2x10) liter

8012507

8012342
8012341

8012330
8012329

1000

400

22
0

mm
1.000

Cox® Box 220/1000-5
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— Containervolume: 45 (1x13+2x10+2x6) liter

8012506

8011312
8012342
8012341
8012338

8012330
8012329
8012326
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STOREX Onderkastuitrusting
Artikel/
Beschrijving

Bestelnr.

lichtgrijs

Sluitdeksel voor 13, 16, 22 en 28 liter
Sluitdeksel voor 10, 12, 16 en 21 liter

Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter
Reserve emmer, lichtgrijs, 10 liter

lichtgrijs

Biologisch deksel, groen, voor 4, 6, 7 en 10 liter
Sluitdekse voor 13, 16, 22 en 28 liter
Sluitdekse voor 10, 12, 16 en 21 liter
Sluitdeksel voor 4, 6, 7 en 10 liter

Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter
Reserve emmer, lichtgrijs, 10 liter
Reserve emmer, lichtgrijs, 6 liter

Optioneel toebehoren

Reserve- en aanvullingsdelen

Optioneel toebehoren

Reserve- en aanvullingsdelen



1200

400

22
0

mm
1.200

Cox® Box 220/1200-6
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— Containervolume: 58 (2x13+2x10+2x6) liter

8012508

8011312
8012342
8012341
8012338

8012330
8012329
8012326

STOREX Onderkastuitrusting
Artikel/
Beschrijving

Bestelnr.
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lichtgrijs

Biologisch deksel, groen, voor 4, 6, 7 en 10 liter
Sluitdeksel voor 13, 16, 22 en 28 liter
Sluitdeksel voor 10, 12, 16 en 21 liter
Sluitdeksel voor 4, 6, 7 en 10 liter

Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter
Reserve emmer, lichtgrijs, 10 liter
Reserve emmer, lichtgrijs, 6 liter

Optioneel toebehoren

Reserve- en aanvullingsdelen



Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen
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Breedte mm 102 113 183 183 204 230

Diepte mm 204 382 302 382 204 191

82

144

216

256

326

426

460

550

     4 l 

6 l      

      7 l

 10 l     

7,5 l  

  9 l

 12 l  

   12,5 l   

Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

8012309

  

1,2 l 

8012363 8012362

2,7 l 

  

8012326

8012491

8012320

8012338

8011312

8012327

8012493

8012333

8012319

8012325 8012329

8012492

8012321

8012323

8012332

 5,5 l

8,5 l  

 10 l  

   12 l

  16 l  

21 l    

8012339

8012343

Volledig
deksel

Biologisch
deksel

8012341

H
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Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen
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Breedte mm 230 230 230 250 315

Diepte mm 302 340 382 340 382

Toebehoren

82

144

216

256

326

426

460

550

Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

8012330 8012331

8012490

8012322 8012335

8012324 8012336

8012395

29,5 l

8012397

35 l

8012398

32 l

 13 l  

  16 l 

   22 l

28 l    

18 l  

  29 l

 39 l  

8012340

8012344

Biologisch
deksel

8012342 8012337

Volledig
deksel/
Opzetframe

Antislipmat

tot 600 mm
8012352

tot 1200 mm
8012353

Volledig deksel 

Breedte 400 mm
8010153

Breedte 450 mm
8010154

Breedte 500 mm
8010145

Breedte 600 mm
8010146

Breedte 800 mm
8012347

Breedte 900 mm
8012348

Breedte 1000 mm
8012349

Breedte 1200 mm
8012350

Breedte 500 mm,
Diepte 320 mm
8012345

Breedte 600 mm,
Diepte 320 mm
8012346

Breedte 600 mm,
Diepte 400 mm
8012351

Breedte 300 mm,
Diepte 516 mm
8010160

H
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e 
m
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 10 l 

  12 l

15,5 l   

8012328

8012494

8012334



Algemene Verkoopvoorwaarden B2B Stand: 09/2014

I. Toepassingsgebied 
1. De hiernavolgende verkoopvoorwaarden gelden voor alle tussen de koper en ons gesloten overe-
enkomsten betreffende de levering van artikelen, voor zover de koper ondernemer is (§ 14
Duits Burgerlijk Wetboek). Ze gelden ook voor alle toekomstige zakenrelaties, ook wanneer ze
niet nog eens uitdrukkelijk overeengekomen worden. Afwijkende voorwaarden van de koper,
die wij niet uitdrukkelijk erkennen, zijn voor ons niet-bindend, ook wanneer wij er niet uitdruk-
kelijk bezwaar tegen maken. De hiernavolgende verkoopvoorwaarden gelden ook wanneer wij
met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de koper de bestelling van de
koper zonder voorbehoud uitvoeren.

2. In de overeenkomsten zijn alle afspraken, die tussen de koper en ons voor de uitvoering van
de koopovereenkomsten gemaakt werden, schriftelijk opgenomen. Mondelinge afspraken zullen
de partijen schriftelijk bevestigen. Indien overeenkomsten zowel in het Duits als in een vreemde
taal vastgelegd worden, is in geval van een geschil de Duitstalige versie maatgevend.

II. Offerte en sluiting van de overeenkomst
1. Een bestelling van de koper, die als offerte met het oog op de sluiting van een koopovereenkomst
te kwalificeren is, kunnen wij binnen twee weken door toezending van een orderbevestiging of
door toezending van de bestelde producten binnen dezelfde termijn in ontvangst nemen. Onze
verkoopvoorwaarden worden telkens bij toezending van de orderbe vestiging of van de bestelde
producten toegezonden. Ze kunnen bovendien op onze website www.naber.de opgevraagd wor-
den.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij wij deze uitdrukkelijk als bindend bestem-
peld hebben. Alle mondelinge en schriftelijke gegevens over toepassingsmogelijkheden en ge-
schiktheden van onze artikelen worden naar eer en geweten verstrekt. Ze duiden echter slechts
op de door ons opgedane ervaringen die regelmatig niet als verzekerd gelden. Ze voeren geen
reden aan om claims tegen ons in te dienen. De koper wordt er in het bijzonder niet van vrijge-
steld, zichzelf door een eigen controle van de geschiktheid van de artikelen voor het door hem
voorziene gebruiksdoeleinde te overtuigen.

3. Met betrekking tot alle afbeeldingen, calculaties, tekeningen, staalboeken, catalogi en andere
documenten behouden wij ons het recht voor, onze eigendoms-, auteurs- en naburige rechten
te doen gelden. De koper mag ze uitsluitend met onze voorafgaande schriftelijke toestemming
aan derden doorgeven en dit onafhankelijk van het feit of wij ze als zijnde vertrouwelijk ge-
kenmerkt hebben.

III. Betalingsvoorwaarden
1. Onze prijzen gelden af fabriek zonder verpakking indien in onze orderbevestiging niets anders
vastgelegd werd. In onze prijzen is de wettelijke BTW niet inbegrepen. Deze zullen wij in de
wettelijke omvang op de dag van de facturering op de factuur afzonderlijk vermelden. 

2. De koopprijs is na aftrek van 2% betalingskorting 10 dagen vanaf verzending van de factuur
(factuurdatum), anders netto (zonder aftrek) 30 dagen vanaf factuurdatum, voor betaling opeis-
baar, voor zover uit de orderbevestiging geen andere betalingstermijn blijkt. Een betaling geldt
pas als zijnde verricht wanneer wij over het bedrag kunnen beschikken. In geval van betalingen
door middel van een cheque geldt de betaling pas als zijnde verricht wanneer de cheque geïnd
wordt. Bij nieuwe klanten behouden wij ons het recht voor, een levering onder rembours na af-
trek van 2% betalingskorting door te voeren. Bij bestellingen met een artikelwaarde van maxi-
maal 50,00   netto wordt aanvullend een toeslag van 5,00   voor kleine hoeveelheden in
rekening gebracht. In geval van de sluiting van de overeenkomst met “Vooruitbetaling” als af-
gesproken betalingstermijn is de koopprijs 10 dagen na factuurdatum opeisbaar.

3. Wanneer de koper met een betaling in gebreke is, gelden de wettelijke bepalingen. In geval
van verzaking van betaling is de koper volgens de huidige stand van de wetgeving verplicht,
rente wegens te late betaling voor het jaar ter grootte van 9 procent bovenop het basisrentetarief
te betalen en tevens eventuele bijkomende schade, evenwel minstens een vast verzuimtarief
van 40  , te vergoeden.

4. Ook wanneer klachten ingediend of tegeneisen gesteld worden, is de koper slechts tot compen-
satie gerechtigd indien de tegeneisen rechtsgeldig vastgesteld, door ons erkend werden of on-
betwistbaar zijn. De koper is slechts gerechtigd, een retentierecht te doen gelden indien zijn
tegeneis op dezelfde contractuele verhouding gebaseerd is. 

5. Wij behouden ons het recht voor, betalingszekerheden en/of vooruitbetalingen te eisen.
6. Indien de koper achterstallig met een betaling is of als er gegronde twijfels over zijn solvabiliteit
ontstaan, zijn wij gerechtigd, alle vorderingen tegen hem opeisbaar te maken en/of nog ont-
brekende leveringen volledig of gedeeltelijk tegen te houden of al helemaal van de bestaande
contracten afstand te doen.

IV. Termijn, binnen welke de levering en de te leveren prestaties moeten plaatsvin-
den

1. Bij leveringstermijnen of vastgestelde tijdstippen, die niet uitdrukkelijk als bindend overeenge-
komen werden, gaat het om niet-bindende opgaven. De door ons aangegeven levertijd begint
niet voordat er duidelijkheid over de bestelling bestaat en alle technische vragen beantwoord
werden. Evenzeer dient de koper aan alle hem opgelegde verplichtingen naar behoren en tijdig
te voldoen. 

2. Bij gevallen van overmacht, bijvoorbeeld arbeidsconflicten, ongeregeldheden, evenals niet te
voorziene, schade berokkende incidenten, waarvoor wij niet verantwoordelijk gesteld kunnen
worden, wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de storing, voor zover deze aan-
toonbaar op de levering van onze prestaties invloed uitoefent. Dit geldt ook wanneer deze om-
standigheden zich bij onze leveranciers voordoen. Indien de storing langer dan vier weken duurt
nadat de oorspronkelijk overeengekomen termijn verstreken is, kan elke overeenkomstsluitende
partij afstand doen van de overeenkomst. De terugtrekking uit de overeenkomst heeft betrek-

king op het nog niet nagekomen gedeelte van de overeenkomst, voor zover de plaatsgevonden
gedeeltelijke leveringen voor de koper niet onbruikbaar zijn. Voor de koper vloeien daaruit
geen schadeclaims voort.

3. Indien het bij de ten grondslag liggende koopovereenkomst om een verkoop op levering als be-
doeld in het Duits Burgerlijk Wetboek of het Duits Wetboek van Koophandel gaat, zijn wij aan-
sprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt wanneer de koper
ten gevolge van een door ons te verantwoorden vertraging bij de levering gerechtigd is, het
wegvallen van zijn belangen bij de verdere nakoming van de overeenkomst te doen gelden. In
dit geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de te voorziene, kenmerkend opduikende schade
indien de vertraging bij de levering niet op een door ons te verantwoorden, opzettelijke schen-
ding van de overeenkomst gebaseerd is. Evenzeer zijn wij tegenover de koper bij een vertraging
bij de levering aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen wanneer deze
op een door ons te verantwoorden, opzettelijke of grof nalatige schending van de overeenkomst
berust. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de te voorziene, kenmerkend opduikende schade
wanneer de vertraging bij de levering niet op een door ons te verantwoorden, opzettelijke schen-
ding van de overeenkomst gebaseerd is. Opdat er van een vertraging sprake kan zijn, is in elk
geval een aanmaning van de koper noodzakelijk.

4. Voor het geval dat een door ons te verantwoorden vertraging bij de levering aan de door ons
te verantwoorden schending van een essentiële contractuele plicht te wijten is, zijn wij aanspra-
kelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, met dien verstande dat in dit geval de
aansprakelijkheid voor schade beperkt is tot de te voorziene, kenmerkend opduikende schade. 

5. In het andere geval kan de koper in geval van een door ons te verantwoorden vertraging bij de
levering voor elke verstreken week van de vertraging een forfaitaire schadevergoeding ter
grootte van 0,5% van de waarde van de levering, maximaal echter niet meer dan 5% van de
waarde van de levering, eisen.

6. Een verder gaande aansprakelijkheid voor een door ons te verantwoorden vertraging bij de le-
vering is uitgesloten. 

7. Voor zover dit voor de klant billijk is, zijn wij te allen tijde gerechtigd, gedeeltelijke leveringen
door te voeren en gedeeltelijke prestaties te leveren.

8. In geval van “Vooruitbetaling” als afgesproken betalingstermijn zijn wij pas tot de levering ver-
plicht wanneer wij over het factuurbedrag kunnen beschikken.

V. Risico-overdracht, vertraging bij de acceptatie, verzending/verpakking
1. Verlading en verzending vinden plaats op risico van de koper. De voorschriften betreffende de
aankoop met verzending conform § 447 Duits Burgerlijk Wetboek, ook als de verzending met
onze transportmiddelen of door onze medewerkers doorgevoerd wordt.

2. Met betrekking tot verzendingsmethode en verzendingstraject zullen wij ervoor zorgen, met
wensen en belangen van de koper rekening te houden; daardoor tot stand komende meerkosten
– ook bij een overeengekomen franco levering – zijn ten laste van de koper. Voor de verzending
wordt een transportverzekering afgesloten, voor zover de koper dit bij bestelling uitdrukkelijk
wenst. De kosten worden aan de koper doorgerekend en afzonderlijk op de factuur vermeld.

3. Wij nemen transport- en alle overige verpakkingen op grond van de verpakkingsverordening
niet terug; een uitzondering hierop vormen pallets. De koper dient op eigen kosten voor de af-
voer van de verpakking te zorgen.

4. Indien de verzending op verzoek of door schuld van de koper vertraging oploopt, slaan wij de
artikelen op kosten en risico van de koper op. In dit geval wordt de melding van de verzen-
dingsgereedheid met de verzending gelijkgesteld.

5. Wanneer de koper verantwoordelijk is voor vertraging bij de acceptatie, zijn wij gerechtigd, een
vergoeding voor de tot stand komende schade en eventuele hogere kosten te eisen. Hetzelfde
geldt indien de koper medewerkingsplichten opzettelijk niet nakomt. Wanneer er van vertraging
bij acceptatie resp. het in gebreke blijven de schuldenaar sprake is, gaat het risico op de toeval-
lige verslechtering en op de toevallige teloorgang van de artikelen over op de koper.

6. Wij nemen geen kosten voor onze rekening voor niet met ons vooraf schriftelijk overeengekomen
retourzendingen of retourzendingen die door ons na verificatie van de reden van de retour-
zending niet uitdrukkelijk als gegrond erkend worden (bijvoorbeeld verkeerde levering, gebre-
ken etc.). Indien wij door niet overeengekomen of ongegronde retourzendingen kosten oplopen,
factureren wij deze ter grootte van de effectief door ons opgelopen externe en eigen kosten
door aan de opdrachtgever/verzender van de retourzending.

VI. Garantie/aansprakelijkheid
1. Wij verlenen geen garantie voor gebreken die door een natuurlijke afslijting en slijtage, een
verkeerde of onachtzame behandeling, een onoordeelkundige opslag, een ongeschikt of onoor-
deelkundig gebruik of veronachtzaming van de verwerkings- en gebruikstips ontstaan. Indien
de levering in overeenstemming met tekeningen, specificaties, monsters, enz. van de koper
plaatsvindt, neemt de koper het risico op de geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoeleinde
voor zijn rekening. 

2. Garantieclaims vanwege de koper bestaan uitsluitend wanneer de koper zijn plichten, het artikel
te onderzoeken en zijn klacht kenbaar te maken, naar behoren nagekomen is. De koper is daa-
rom verplicht, op klaarblijkelijke gebreken van de artikelen onmiddellijk na ontvangst aanmer-
kingen te maken. Verborgen gebreken, die hij bij ontvangst niet kan vaststellen, dient hij zonder
uitstel na de ontdekking daarvan af te keuren. 

3. In geval van een afkeuring zijn wij gerechtigd, naar onze keuze te verlangen dat de koper ter
controle of ter nakoming achteraf de afgekeurde artikelen naar ons zendt of de afgekeurde
artikelen ter beschikking houdt. Enkel en alleen bij een terechte afkeuring dragen wij de kosten
van de toezending.

4. In geval van een gebrek zijn wij tot de nakoming achteraf naar onze keuze door een vervan-



gende levering of door een verbetering achteraf van het gebrekkig artikel binnen een passende
uiterste termijn gerechtigd. Een plicht tot nakoming achteraf bestaat niet, voor zover wij op
grond van wettelijke bepalingen gerechtigd zijn, de nakoming achteraf te weigeren. Bij onze
keuze van de aard van de nakoming dienen wij met de aard van het gebrek en met de recht-
matige belangen van de koper rekening te houden. De ten behoeve van de nakoming achteraf
noodzakelijke kosten dragen wij. Meerkosten, die ontstaan doordat het artikel naar een andere
plaats dan de plaats van handeling of de zetel van de commerciële vestiging van de besteller
overgebracht werd, dienen wij niet te dragen, tenzij de overdracht met het reglementair voor-
geschreven gebruik van het artikel overeenstemt. 

5. Indien de nakoming achteraf mislukt is, kan de koper naar zijn keuze een verlaging van de
koopprijs (reductie) eisen of verklaren dat hij afstand doet van de overeenkomst. Indien de
koper zich uit de overeenkomst terugtrekt, heeft hij daarnaast wegens het gebrek geen recht
op een schadeclaim, tenzij wij ons voor het gebrek wegens opzet of grove nalatigheid dienen te
verantwoorden. Als slechts een gedeelte van de artikellevering gebrekkig is, kan de koper slechts
van de overeenkomst afstand doen indien hij bij het andere gedeelte van de levering geen
belang heeft. 

6. De koper heeft tegenover ons wegens garantieclaims en –rechten slechts een uit koopovereen-
komsten betreffende verbruiksgoederen (§ 477, § 478 Duits Burgerlijk Wetboek) voortvloeiend
verhaalsrecht, voor zover de koper op grond van wettelijke bepalingen tegenover zijn afnemer
tot de nakoming van garantieclaims en –rechten verplicht is. Het verhaalsrecht tegen ons is uit-
gesloten, voor zover de koper tegenover zijn afnemer zonder wettelijke verplichting, met name
uit coulance, of op grond van bijzondere beloftes of garanties van de koper tot garantie of aan-
sprakelijkheid verplicht is. 

7. De aanspraken en rechten wegens een gebrek van de artikelen kan de koper slechts tijdens een
garantieperiode van twaalf maanden vanaf de levering van de artikelen doen gelden. Dit geldt
niet voor aanspraken en rechten, waarvoor de wet dwingend conform § 438 lid 1 nr. 2 Duits
Burgerlijk Wetboek voor bouwwerken en zaken voor bouwwerken (bouwmaterialen) of conform
§ 479 lid 1 Duits Burgerlijk Wetboek voor verhaalsrechten van de ondernemer langere termijnen
voorschrijft. 

8. Wij zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen onbeperkt aansprakelijk voor schade
aan leven, lichaam en gezondheid, die aan een onachtzaam of opzettelijk plichtsverzuim door
ons, onze wettelijke agenten of onze assistenten te wijten is, en tevens voor schade die door de
aansprakelijkheid in overeenstemming met de Duitse wet aansprakelijkheid producten omvat
wordt. Voor schade, die niet door zin 1 geïmpliceerd wordt en die op opzettelijke of grof nalatige
schendingen van de overeenkomsten en ook arglist door ons, onze wettelijke agenten of onze
assistenten gebaseerd is, zijn wij aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
In dit geval is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de te voorziene, kenmerkend op-
duikende schade, voor zover wij, onze wettelijke agenten of onze assistenten niet met opzet
gehandeld hebben. In de omvang, waarin wij met betrekking tot de artikelen of gedeelten van
deze artikelen een kwaliteits- en/of houdbaarheidsgarantie verleend hebben, zijn wij ook in
het kader van deze garantie aansprakelijk. Voor schade, die aan het ontbreken van de gega-
randeerde kwaliteit of houdbaarheid te wijten is maar zich niet direct aan de artikelen voordoet,
zijn wij evenwel slechts aansprakelijk wanneer het risico op een dergelijke schade duidelijk door
de kwaliteits- en houdbaarheidsgarantie geïmpliceerd wordt.

9. Wij zijn ook aansprakelijk voor schade die door eenvoudige nalatigheid veroorzaakt wordt, voor
zover de nalatigheid de schending van contractuele plichten betreft wier nakoming voor de rea-
lisatie van het doel van de overeenkomst van bijzonder belang is (kardinale plichten). In dit
geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de kenmerkend te voorziene  schade. 

10. Een verder gaande aansprakelijkheid is zonder inachtneming van het rechtskarakter van het
geclaimde recht uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder ook voor strafrechtelijke claims, voor
aanspraken op een vergoeding voor vergeefse kosten in plaats van de te leveren prestatie of
voor aanspraken op een vergoeding voor misgelopen winst. Voor zover onze aansprakelijkheid
uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze be-
dienden, werknemers, medewerkers, agenten en assistenten.

11. Schadeclaims vanwege de koper wegens een gebrek verjaren één jaar na levering van de ar-
tikelen. Dit geldt niet in het geval van door ons, onze wettelijke agenten of onze assistenten
veroorzaakte schendingen van het leven, van het lichaam of van de gezondheid of  wanneer
wij of onze wettelijke agenten opzettelijk of grof nalatig gehandeld hebben of wanneer onze
gewone assistenten met opzet gehandeld hebben. 

12. Onze buitendienstmedewerkers en handelsagenten zijn niet bevoegd, in onze naam  juridisch
bindend verklaringen over gebreken en garantieclaims af te leggen. 

VII. Eigendomsvoorbehoud
1a) Tot bij betaling van alle vorderingen, inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant, die

ons tegen de koper uit de bestelling alsook uit de complete handelsrelatie toestaan, blijven de
geleverde producten (voorbehoudproducten) onze eigendom (uitgebreid eigendomsvoorbe-
houd).

1b) Voor zover in het land, waarin de koper zijn zetel heeft, het uitgebreid eigendomsvoorbehoud
geen toepassing vindt, blijven tot betaling van alle vorderingen, inclusief belastingen, heffingen
of transportkosten, die ons tegen de koper uit de betreffende bestelling toestaan, de geleverde
producten onze eigendom (eenvoudig eigendomvoorbehoud).

2. In geval van het met het contract strijdige gedrag van de koper, bijvoorbeeld verzaking van be-
taling, zijn wij gerechtigd, na bepaling van een billijke termijn de onder voorbehoud geleverde
artikelen terug te nemen; voor zover in overeenstemming met de bepalingen van de wet een
termijnbepaling onontbeerlijk is, zijn wij ook zonder uiterste termijn gerechtigd, de onder voor-
behoud geleverde waren terug te vorderen. Indien wij onder voorbehoud geleverde artikelen
terugnemen, betekent dit dat wij afstand doen van de overeenkomst. Indien wij beslag leggen
op de onder voorbehoud geleverde artikelen, betekent dit dat wij afstand doen van de overe-
enkomst. Wij zijn gerechtigd, de onder voorbehoud geleverde artikelen na de terugname te
hergebruiken. Na aftrek van een billijk bedrag voor de kosten van het hergebruik dient de op-

brengst van het hergebruik met de ons door de koper verschuldigde bedragen verrekend te
worden.

3. De koper dient de onder voorbehoud geleverde artikelen met zorg te behandelen en deze op
zijn kosten voldoende tegen schade door brand, water en diefstal tegen de aanschaffingswaarde
te verzekeren. Onderhouds- en inspectiewerkzaamheden, die noodzakelijk worden, dienen door
de koper op eigen kosten tijdig doorgevoerd te worden.

4. De koper is gerechtigd, de onder voorbehoud geleverde artikelen bij een keurige gang van
zaken te verkopen en/of te gebruiken, zolang hij niet met de betaling achterstallig is. Pand-
beslagen of eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn ontoelaatbaar. De op grond van de door-
verkoop van de verwerkte of onverwerkte, onder voorbehoud geleverde artikelen of om een
andere rechtsgrond (verzekering, ontoelaatbare handeling) met betrekking tot de onder voor-
behoud geleverde artikelen tot stand komende vorderingen (met inbegrip van al de saldovor-
deringen uit rekening-courant) staat de koper nu reeds veiligheidshalve ter grootte van het
eindbedrag van de factuur (inclusief BTW) van onze vorderingen tegen de koper aan ons af;
hiermee accepteren wij de cessie. Wij machtigen de koper herroepelijk, de aan ons afgestane
vorderingen voor diens rekening in eigen naam te innen. De incassomachtiging kan te allen
tijde herroepen worden als de koper zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt. 

5. Voor de cessie van deze vordering is de koper ook niet met het oog op de inning van de vordering
door middel van factoring bevoegd, tenzij gelijktijdig de verplichting van de factor beargumen-
teerd wordt, de tegenprestatie ter hoogte van de vorderingen zolang direct aan ons te bewerk-
stelligen als er nog vorderingen van ons tegen de koper bestaan.

6. Een verwerking of omvorming van de onder voorbehoud geleverde artikelen door de koper
wordt in elk geval voor ons doorgevoerd. Voor zover de onder voorbehoud geleverde artikelen
met andere, ons niet toebehorende zaken verwerkt worden, verwerven wij de mede-eigendom
aan de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de onder voorbehoud geleverde ar-
tikelen (eindbedrag van de factuur inclusief de BTW) tegenover de andere verwerkte zaken op
het moment van de verwerking. Voor de door verwerking tot stand komende nieuwe zaak geldt
hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde artikelen. In geval van het onafscheidelijke
karakter van de onder voorbehoud geleverde artikelen met andere, ons niet toebehorende
zaken verwerven wij mede-eigendom aan de nieuwe zaak in verhouding van de waarde van
de onder voorbehoud geleverde artikelen (eindbedrag van de factuur inclusief de BTW) tege-
nover de andere vermengde zaken op het moment van de vermenging. Indien de zaak van de
koper ten gevolge van de vermenging als hoofdzaak beschouwd dient te worden, zijn de koper
en wij het erover eens dat de koper naar evenredigheid mede-eigendom aan deze zaak aan
ons overdraagt; hiermee accepteren wij de mede-eigendom. Onze zodoende tot stand gekomen
exclusieve – of mede-eigendom aan een zaak houdt de koper voor ons in bewaring.

7. Bij gebruikmaking van derden van de onder voorbehoud geleverde artikelen, met name pand-
beslagen, zal de koper op onze eigendom wijzen en ons zonder uitstel op de hoogte brengen
opdat wij onze eigendomsrechten kunnen doordrijven. Voor zover de derde niet in staat is, ons
de in dit verband tot stand komende gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten terug te betalen,
is hiervoor de koper aansprakelijk.

8. Wij zijn verplicht, de ons toekomende zekerheden vrij te geven voor zover de realiseerbare
waarde van onze zekerheden de te vrijwaren vorderingen met meer dan 10% overtreft, waarbij
de keuze van de vrij te geven zekerheden bij ons berust.

VIII. Afbeeldingen en maataanduidingen
Afbeeldingen, technische gegevens en maataanduidingen in folders en prijslijsten gelden niet als
zijnde bindend overeengekomen en niet als toegezegde eigenschap. Ze vormen louter richtwaarden.
Bindende inlichtingen kunnen van geval tot geval op aanvraag verstrekt worden. De afbeeldingen
en maataanduidingen impliceren geen speciale geschiktheid. Wijzigingen blijven uitdrukkelijk voor-
behouden. 
IX. Plaats van handeling, rechtsgebied, toe te passen recht
1. Voor zover niet uitdrukkelijk iets anders bepaald is, is de plaats van handeling voor leveringen
en betalingen (met inbegrip van klachten over cheques en wissels) onze maatschappelijke zetel
Nordhorn. 

2. Exclusief lokaal en internationaal bevoegd rechtsgebied is onze maatschappelijke zetel Nordhorn
(Duitsland). Wij zijn echter gerechtigd, de koper ook in zijn algemeen rechtsgebied (woonplaats
of maatschappelijke zetel) aan te klagen. 

3. De relaties tussen de overeenkomstsluitende partijen worden uitsluitend in overeenstemming
met het in de Bondsrepubliek Duitsland geldende recht bij uitsluiting van het internationale pri-
vaatrecht (EGBGB = invoeringswet Duits Burgerlijk Wetboek) geregeld. De toepassing van het
UN-kooprecht is uitgesloten.

4. Indien een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of in het kader van andere af-
spraken volledig of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, beïnvloedt dit de geldig-
heid van alle overige bepalingen of afspraken niet. De contractanten verplichten zich, te opteren
voor een geldige of uitvoerbare bepaling of afspraak die zoveel mogelijk met de economische
bepalingen overeenstemt.

5. De titels bij de individuele voorschriften van deze leverings- en betalingsvoorwaarden dienen
louter voor een betere oriëntatie, zijn niet regelend van aard en hebben geen juridische bete-
kenis.

6. Gegevens van de koper, die met het handelsverkeer met hem te maken hebben, worden in de
zin van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens verwerkt.

X. Taal
Andere taalversies van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden worden uitsluitend voor
informatieve doeleinden overhandigd. In geval van twijfel dient de Duitse tekst als de enige juridisch
bindende tekst beschouwd te worden.
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