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1. 

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder: 

Definities 

a) Ankofit: Ankofit Industries B.V., en alle met haar gelieerde vennootschappen en/of 
ondernemingen; 

b) Cliënt: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten van Ankofit 
afneemt, dan wel met wie Ankofit een Overeenkomst aangaat of met wie Ankofit in 
onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst; 

c) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Ankofit en Cliënt tot stand komt, 
elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter uitvoering van die 
overeenkomst en, achteraf bezien, alle handelingen benodigd voor het aangaan van 
die overeenkomst; 

d) Producten: alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van een 
Overeenkomst; 

e) Order: iedere opdracht van Cliënt, in welke vorm dan ook. 

2. 

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op 
alle rechtshandelingen en overige handelingen van Ankofit en Cliënt. 

Toepasselijkheid 

2.2 Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich 
daar tegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden van overeenkomstige 
toepassing op Overeenkomsten waarbij Ankofit niet optreedt in de hoedanigheid van 
verkoper.  

2.3 De toepasselijkheid van enige door Cliënt gehanteerde algemene of specifieke 
voorwaarden wordt door Ankofit uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. 

3.1 Een aanbieding of prijsopgave is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.  

Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en 
aanduidingen van Producten 

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Ankofit een Order van 
Cliënt schriftelijk aanvaardt of indien door Ankofit uitvoering aan een Order wordt 
gegeven. Indien Ankofit op verzoek van Cliënt enige prestatie verricht voordat een 
Overeenkomst tot stand is gekomen, is  Ankofit gerechtigd daarvoor betaling te 
verlangen  conform de dan bij Ankofit geldende tarieven. Alle Opdrachten dienen 
schriftelijk aan Ankofit te worden verstrekt. Wijzigingen in verstrekte Opdrachten dienen 
tijdig en schriftelijk aan Ankofit te worden medegedeeld. Mondeling medegedeelde 
wijzigingen zijn voor risico van Cliënt. 

3.3 Alle opgaven door Ankofit van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen, 
waaronder getoonde of verstrekte voorbeelden, monsters, tekeningen of modellen, zijn 
steeds slechts indicatieve aanduidingen van de betreffende Producten.  

4. 

4.1 Alle prijzen van Ankofit zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting. Tenzij 
nadrukkelijk anders overeengekomen komen de kosten van verpakking en verzending, 
in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen 
opgelegd of geheven terzake van de Producten en het vervoer daarvan, ten laste van 
Cliënt. 

Prijzen 

4.2 Elke verandering van de factoren die op de prijs van Ankofit van invloed zijn, 
waaronder inkoopprijzen, bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, 
verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Ankofit 
doorberekenen aan Cliënt, ongeacht of de aanleiding voor die verandering ten tijde van 
het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was. 

4.3 Door Ankofit verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin, dat indien in facturen bij 
vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, Ankofit het recht heeft om 
correctiefacturen na te zenden. 

5. 

5.1 De door Ankofit opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het 
sluiten van de Overeenkomst voor Ankofit geldende omstandigheden en, voorzover 
afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Ankofit verstrekte 
gegevens. De afleveringstermijn zal door Ankofit zo veel mogelijk in acht worden 
genomen maar geldt nimmer als een fatale termijn. 

Aflevering 

5.2 De afleveringstermijn gaat in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door 
Ankofit. Indien Ankofit voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel 
hulpmiddelen nodig heeft die door Cliënt moeten worden verstrekt, gaat de 
afleveringstermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het 
bezit zijn van Ankofit, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke 
orderbevestiging. 

5.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn door Ankofit heeft Cliënt geen recht op 
enige schadevergoeding terzake. Cliënt heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding 
van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat 
van Cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van 
de Overeenkomst in stand laat. Cliënt is alsdan gerechtigd de Overeenkomst te 
ontbinden voorzover dat strikt noodzakelijk is. 

6. 

6.1 Cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen zonder korting, verrekening of 
opschorting binnen 8 dagen na factuurdatum aan Ankofit betalen op een door haar aan 
te wijzen bankrekening, behoudens als vermeld op de geldende conditielijsten of 
andersluidende afspraken. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag waarop 
met de uitvoering van een Order wordt aangevangen of vanaf de dag van verzending 

Betaling 

van de Producten. Ankofit kan te allen tijden voorschotbetalingen terzake van te 
leveren Producten van Cliënt verlangen. 

6.2 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Cliënt in verzuim. In dat geval 
zijn alle vorderingen van Ankofit op Cliënt uit welken hoofde ook onmiddellijk opeisbaar 
en is Cliënt vanaf het intreden van het verzuim de wettelijke handelsrente verschuldigd. 

6.3 Indien Cliënt ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere 
betalingstermijn het verschuldigde bedrag en wettelijke rente onbetaald laat, is Cliënt 
onmiddellijk na het verstrijken van deze termijn aan Ankofit alle buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten verschuldigd.  

6.4 Tussentijds aan Cliënt toegezonden aanmaningen of overzichten van openstaande 
facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nimmer verwerking van recht terzake van 
vertragingsrente en/of kosten in – zelfs niet indien facturen in hoofdsom zijn voldaan en 
deze niet meer als zodanig in bedoelde aanmaningen of overzichten voorkomen. 
Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door Cliënt geacht te zijn 
gedaan op schulden in de volgorde: rente, (buiten-) gerechtelijke incassokosten, 
verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere).  

7. 

7.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas 
over op Cliënt nadat deze al hetgeen hij terzake van de Producten aan Ankofit 
verschuldigd is of zal worden, in de ruimste zin des woords, volledig heeft voldaan. 

Eigendomsvoorbehoud 

7.2 Voordat de eigendom van de Producten op Cliënt is overgegaan, is Cliënt niet 
gerechtigd de Producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te 
verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Cliënt is slechts 
gerechtigd de Producten, voordat de eigendom daarvan op Cliënt is overgegaan, te 
verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening 
van Cliënt geschiedt. 

7.3 Ter verzekering van de vorderingen van Ankofit op Cliënt, zolang deze nog niet volledig 
zijn voldaan, vestigt Cliënt, door het enkele van toepassing worden van deze 
Voorwaarden op enige Overeenkomst of Order, ten gunste van Ankofit een stil 
pandrecht op alle vorderingen die hij terzake van doorlevering van de betreffende 
Producten op derden mocht hebben of nog zal verkrijgen. Door de in ontvangstneming 
van Producten door Cliënt wordt bedoeld pandrecht automatisch ook terzake van deze 
Producten, en de daarmee verband houdende vorderingen van Cliënt op derden, 
toepasselijk. 

7.4 Indien en zolang de eigendom van de Producten nog niet op Cliënt is overgegaan, zal 
Cliënt Ankofit onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in 
beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel 
van) de Producten. In geval van beslag of faillissement of (voorlopige) surseance van 
betaling van Cliënt zal Cliënt onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de curator 
of de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van Ankofit. 

8. 

8.1 Cliënt is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming 
of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht 
handelende derde (hierna: “Ontvangst”) , nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele 
reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan materiaal- of 
fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit 
tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging of factuur 
gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen dertig werkdagen na Ontvangst 
schriftelijk aan Ankofit worden medegedeeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de 
boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na 
constatering en uiterlijk binnen zestig werkdagen na Ontvangst van de Producten 
schriftelijk aan Ankofit worden gemeld. 

Inspectie en reclame 

8.2 Na het ontdekken van enige onvolkomenheid is Cliënt verplicht om het gebruik, de 
bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten onverwijld te staken. 
Cliënt zal alle door Ankofit voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking 
verlenen, onder meer door Ankofit in de gelegenheid te stellen ter plaatse een 
onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, 
installatie en gebruik. 

8.3 Cliënt heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten waarvan Cliënt op 
welke wijze dan ook verhindert of ernstig bemoeilijkt dat Ankofit de controle als bedoeld 
in artikel 8.2 kan uitvoeren. 

8.4 Tot het tijdstip waarop Ankofit met retournering van de Producten heeft ingestemd, 
staat het Cliënt niet vrij uit eigen beweging de Producten te retourneren. Cliënt kan 
geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van Producten doen gelden 
jegens Ankofit zolang Cliënt enige verplichting jegens Ankofit niet is nagekomen. 

9. 

9.1 Indien Ankofit Producten aan Cliënt aflevert welke Ankofit van diens toeleveranciers 
heeft verkregen, is Ankofit nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid 
ten opzichte van Cliënt gehouden dan waarop Ankofit ten opzichte van diens 
toeleverancier aanspraak kan maken. 

Aansprakelijkheid en verval  

9.2 Indien Cliënt aantoont dat de Producten niet behoorlijk functioneren, zal Ankofit de 
keus hebben hetzij de niet deugdelijk functionerende Producten kosteloos nieuw te 
leveren tegen retournering van de niet deugdelijk functionerende Producten, hetzij de 
betreffende Producten deugdelijk te repareren, hetzij Cliënt alsnog een in onderling 
overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één 
van de hiervoor genoemde prestaties zal Ankofit terzake van zijn garantieverplichtingen 
volledig zijn gekweten en zal Ankofit tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn 
gehouden. De Producten blijven volledig voor risico van Cliënt in het geval door Ankofit 
aan de Producten reparatieactiviteiten worden verricht. 

9.3 De aansprakelijkheid van Ankofit is steeds beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval onder de verzekering van Ankofit wordt uitbetaald, vermeerderd 
met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor 
rekening van Ankofit komt. Deze verzekering van Ankofit kent beperkingen in dekking, 
onder meer wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal 
schadegevallen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de 
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polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde 
verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Ankofit beperkt tot € 
50.000. 

9.4 Bij het inschakelen door Ankofit van derden, anders dan die bedoeld in artikel 9.9, kan 
Ankofit behoudens eigen tekortkomingen – waarvoor het in artikel 9.3 gestelde geldt – 
door Cliënt nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derden. 
Wanneer Cliënt de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart Cliënt Ankofit voor elke 
aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee 
verbandhoudende kosten voor Ankofit. 

9.5 Ankofit verstrekt tezamen met deze Algemene Voorwaarden instructies voor het 
gebruik en de montage van de door Ankofit te leveren Producten alsmede informatie 
over (spannings)corrosie en de door Cliënt te treffen maatregelen ter voorkoming 
daarvan (hierna: “Instructiemateriaal”). Indien het Instructiemateriaal eenmaal aan 
Cliënt is verstrekt, geldt het voor de toepassing van dit artikel 9 ook als verstrekt ten 
aanzien van alle hierop volgende leveringen aan de Cliënt door Ankofit.  

9.6 Indien Cliënt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.5, het Instructiemateriaal niet 
gelijktijdig met de Algemene voorwaarden ontvangt, is Cliënt gehouden om binnen vijf 
werkdagen na Ontvangst van deze Algemene Voorwaarden bij Ankofit schriftelijk om 
verstrekking van het Instructiemateriaal te verzoeken of het Instructiemateriaal in te 
zien op Ankofit’s website: www.ankofit.nl. 

9.7 Indien Cliënt verzuimt om zich bij de installatie en/of het gebruik van de Producten te 
houden aan de aanwijzingen die zijn opgenomen in het Instructiemateriaal, of indien 
Cliënt verzuimt om haar in artikel 9.6 opgenomen verplichting na te komen, is Ankofit 
niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door - of voortvloeiend uit  - 
installatie of gebruik van de Producten. 

9.8 Cliënt verbindt zich jegens Ankofit onherroepelijk om de verplichtingen opgenomen in 
de artikelen 9.5, 9.6 en 9.7 bij wijze van kettingbeding onder gelijk beding op te leggen 
aan alle (opvolgende) verkrijgers van de Producten.   

9.9 Cliënt vrijwaart Ankofit onherroepelijk en volledig voor en van alle aanspraken van 
derden, hoegenaamd ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot afnemers van 
Cliënt of andere eindgebruikers van de Producten, terzake van vergoeding van schade 
of kosten verband houdende met de Producten c.q. voortvloeiende uit het gebruik of de 
installatie van de Producten. 

9.10 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel 9 is Ankofit jegens Cliënt 
niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van: 

a. niet-inachtneming van bedieningsvoorschriften en montagevoorschriften, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot de voorschriften als vervat in het 
Instructiemateriaal; 

b. normale slijtage; 

c. gebruik anders dan het normale gebruik van de Producten; 

d. de montage of installatie van de Producten door Cliënt of enige derde; 

e. het optreden van (spannings)corrosie; 

9.11 Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel 9 vervallen alle vorderingsrechten, 
aanspraken en andere bevoegdheden van de Cliënt jegens Ankofit, hetzij uit hoofde 
van een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst door Ankofit, hetzij uit 
hoofde van een onrechtmatige daad van Ankofit, hetzij op enige andere grond, zodra 
een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop Cliënt  bekend werd of 
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en 
bevoegdheden. 

10. 

10.1 Indien Ankofit door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, 
worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien 
de overmachttoestand één kalendermaand heeft geduurd, hebben beide partijen het 
recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van 
overmacht heeft Cliënt geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Ankofit als 
gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

Overmacht 

10.2 Onder overmacht van Ankofit wordt verstaan elke van de wil van Ankofit onafhankelijke 
omstandigheid, waardoor de nakoming van diens  verplichtingen jegens Cliënt geheel 
of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in 
redelijkheid niet van Ankofit kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten 
tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden 
worden ook gerekend: brand, waterschade, onlusten, stakingen en uitsluitingen, 
stagnatie of andere problemen bij de productie door Ankofit of diens toeleveranciers of 
bij het eigen of door derden verzorgde transport, maatregelen van enige 
overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen 
vergunning. Betalingsonmacht zal nimmer gelden als overmacht van Cliënt. 

11. 

11.1 Indien Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit 
de Overeenkomst mocht voortvloeien, is Cliënt in verzuim en is Ankofit gerechtigd 
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: 

Ontbinding 

a) de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker 
is gesteld; en/of 

b) de Overeenkomst met Cliënt geheel of gedeeltelijk te ontbinden; 

c) een en ander onverminderd Ankofits andere rechten onder welke Overeenkomst 
met Cliënt dan ook en zonder dat Ankofit tot enige schadevergoeding is gehouden. 

11.2 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie 
van het bedrijf van Cliënt, zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met Cliënt zijn 
ontbonden, tenzij Ankofit Cliënt binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van een deel 
van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval Ankofit zonder 
ingebrekestelling gerechtigd is: 

a) de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling 
voldoende zeker is gesteld; en/of  

b) al zijn eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van Cliënt op te schorten; 

c) een en ander onverminderd Ankofits andere rechten onder welke Overeenkomst 
met Cliënt dan ook en zonder dat Ankofit tot enige schadevergoeding is gehouden. 

 

11.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 14.2 zijn alle vorderingen van 
Ankofit op Cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Ankofit gerechtigd reeds 
geleverde Producten terug te nemen. In dat geval zullen Ankofit en haar 
gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Cliënt te betreden 
teneinde de betreffende Producten in bezit te nemen. Cliënt is verplicht de nodige 
maatregelen te nemen teneinde Ankofit in de gelegenheid te stellen zijn rechten te 
effectueren. 

12. 

12.1 Het is Ankofit toegestaan de in enige Overeenkomst met Cliënt omschreven rechten en 
verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Ankofit 
worden overgedragen dient Ankofit Cliënt hiervan voorafgaand op de hoogte te 
brengen en heeft Cliënt het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum 
waarop de overdracht zal geschieden. Ankofit is niet tot enige schadevergoeding 
terzake gehouden. 

Overdracht van rechten en verplichtingen 

12.2 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige 
derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ankofit. 

13. 

13.1 De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden van Ankofit 
is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de 
plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, 
verklaringen, uitlatingen en gedragingen van partijen. 

Volledige Overeenkomst en conversie 

13.2 Indien en voor zover op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan 
worden gedaan op grond van een dwingende wettelijke bepaling, het onredelijke 
karakter van deze voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, 
komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een 
zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende 
bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan. 

14. 

14.1 Op deze Voorwaarden alsmede alle Overeenkomsten en Orders is, met uitsluiting van 
regels van internationaal privaatrecht of internationaal materieelrecht zoals het Weens 
Koopverdrag, bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten of deze 
Voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend in eerste aanleg 
voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te 
Amsterdam, met dien verstande dat Ankofit het recht heeft vorderingen, al dan niet 
gelijktijdig, tegen Cliënt aanhangig te maken bij ander rechterlijke colleges die op grond 
van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen 
kennis te nemen.  

 

Deze algemene voorwaarden zijn op 27-07-07 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en 
Eemland te Amersfoort, onder nummer 08024564. 

 

 

 


