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ALGEMENE 
VOORWAARdEN 

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-

heid AVK NEDERLAND BV gevestigd te Vaassen, gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel te Deventer, onder nummer 712

I. Algemeen
a. AVK NEDERLAND BV - hierna te noemen AVK - houdt zich bezig met en neemt 

opdrachten aan betreffende de import, de productie van en handel in verbindings-

technische hulpstukken ten behoeve van gas- en waterleidingen, de bemiddeling

bij verkoop aan derden van genoemde en aanverwante producten, alsmede de

eventuele export van genoemde goederen, een en ander in de ruimste zin.

b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met AVK, onverschillig of deze 

daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1a omschreven activiteiten 

uit te oefenen, danwel dat zij als eind-aannemer optreedt of een andere prestatie 

verricht, één en ander in de ruimste zin.

c. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing indien in de 

overeenkomst met de opdrachtgever is bepaald dat Metaalunievoorwaarden of de 

voorwaarden van de Nederlandse Federatie voor Kunststoffen van toepassing zijn; 

althans voor zover een bepaling van de onderhavige voorwaarden strijdig is met een 

van die regelingen.

II. Aanbod en aanvaarding
a. Alle aanbiedingen van AVK zijn vrijblijvend, en gebaseerd op de door de opdracht-

gever verstrekte gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. De overeenkomst komt tot stand wanneer AVK binnen veertien dagen nadat de

opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, danwel met de 

uitvoering ervan begint.

c. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft AVK 

het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te 

herroepen.

III. Prijzen
a. Als prijs geldt hetgeen tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst is 

overeengekomen. In aanbiedingen en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds 

vermeld exclusief B.T.W., verpakkings- en transportkosten, accijnzen, e.d., tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding 

bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van

verhoging van één of meer van deze factoren is AVK gerechtigd de overeengekomen

prijs dienovereenkom stig aan te passen, althans indien een en ander niet 

voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk 

is.

IV. Levering
a. Levering geschiedt af onze vestigingsplaats op de plaats bij de overeenkomst 

bepaald. De kosten van transport worden in rekening gebracht bij de kopende partij, 

tenzij de levering zaken betreft met een factuurwaarde van meer dan € 1000,- 

exclusief B.T.W.

b. Alle goederen en materialen reizen vanaf het moment dat zij het bedrijfsterrein 

van AVK hebben verlaten voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien 

franco levering is overeengekomen, en ook indien het transport door AVK of in haar 

opdracht wordt uitgevoerd.

c. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige ver richting van de over-

eengekomen diensten dient AVK derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

d. In geval van faillissement, surséance van betaling of bij beslaglegging bij de 

opdrachtgever is AVK gerechtigd de overeenkomst zonder nadere aankondiging te

beëindigen danwel op te schorten.

V. Overmacht
a. Indien vóór of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering 

van die verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, danwel indien deze

uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden,

welke AVK niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, 

dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft AVK het recht zonder 

alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering der verbintenis

op te schorten danwel de verbintenis ontbon den te verklaren.

b. Als “overmacht” wordt ondermeer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen 

of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, be lemmeringen door derden,

gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte

van werknemers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen,

oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van AVK vallen.

VI. Aansprakelijkheid
a. AVK is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, 

welke het gevolg zijn van de door haar geleverde materialen, tenzij opzet of grove 

schuld aan de zijde van AVK wordt aangetoond.

b. Indien AVK onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die 

aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag terzake de opdracht, danwel - 

indien AVK verzekerd is - tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar 

uit te keren bedrag.

c. AVK zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de 

opdrachtgever of derden, zoals ondermeer bedrijfsstoring en inkomstenderving of

andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.

d. Indien derden vergoeding van schade van AVK claimen is de opdrachtgever 

gehouden AVK op eerste verzoek volledig te vrijwaren.

VII. Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door AVK geleverde zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven haar

eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet 

tijdig is betaald is AVK gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de 

overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte 

onkosten en verdere vergoeding van schaden en interessen indien aanwezig.

VIII. Betaling
a. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij 

anders is overeengekomen.

b. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van 

de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te 

beschouwen.

c. De opdrachtgever is gehouden een rente van 2% per maand te betalen over alle 

bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting 

gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
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Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

AVK NEDERLAND BV gevestigd te Vaassen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 

te Deventer, onder nummer 712 

I. Algemeen 
a. AVK NEDERLAND BV - hierna te noemen AVK - houdt zich bezig met en neemt 

opdrachten aan betreffende de import, de productie van en handel in verbindings-

technische hulpstukken ten behoeve van gas- en waterleidingen, de bemiddeling bij 

verkoop aan derden van genoemde en aanverwante producten, alsmede de eventuele 

export van genoemde goederen, een en ander in de ruimste zin.

b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met AVK, onverschillig of deze 

daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1a omschreven activiteiten uit 

te oefenen, danwel dat zij als eind-aannemer optreedt of een andere prestatie verricht, 

één en ander in de ruimste zin.

c. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing indien in de overeen 

komst met de opdrachtgever is bepaald dat Metaalunievoorwaarden of de voorwaar-

den van de Nederlandse Federatie voor Kunststoffen van toepassing zijn; althans 

voor zover een bepaling van de onderhavige voorwaarden strijdig is met een van die 

regelingen.

II. Aanbod en aanvaarding
a. Alle aanbiedingen van AVK zijn vrijblijvend, en gebaseerd op de door de opdrachtgever 

verstrekte gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. De overeenkomst komt tot stand wanneer AVK binnen veertien dagen nadat de 

opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, danwel

 met de uitvoering ervan begint.

c. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft AVK het 

recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de    

 aanvaarding te herroepen.

III. Prijzen
a. Als prijs geldt hetgeen tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeen 

 gekomen. In aanbiedingen en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen)

steeds vermeld exclusief B.T.W., verpakkings- en transportkosten, accijnzen, e.d., 

tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding 

 bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc.  

In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is AVK gerechtigd de 

 overeengekomen prijs dienovereenkom stig aan te passen, althans indien    

 een en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijs 

 verhoging redelijk is.

IV. Levering
a. Levering geschiedt af onze vestigingsplaats op de plaats bij de overeenkomst 

bepaald. De kosten van transport worden in rekening gebracht bij de kopende partij, 

tenzij de levering zaken betreft met een factuurwaarde van meer dan € 1000,- 

 exclusief B.T.W.

b. Alle goederen en materialen reizen vanaf het moment dat zij het bedrijfsterrein van 

 AVK hebben verlaten voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien franco  

levering is overeengekomen, en ook indien het transport door AVK of in haar opdracht 

wordt uitgevoerd.

c. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de

 overeengekomen diensten dient AVK derhalve schriftelijk in gebreke te worden  

 gesteld.

d. In geval van faillissement, surséance van betaling of bij beslaglegging bij de 

  opdrachtgever is AVK gerechtigd de overeenkomst zonder nadere aankondiging te  

 beëindigen danwel op te schorten.

V. Overmacht
a. Indien vóór of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering

 van die verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, danwel indien deze

uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden,

 welke AVK niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, 

dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft AVK het recht zonder  

alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering der verbintenis op  

te schorten danwel de verbintenis ontbonden te verklaren.

b. Als “overmacht” wordt ondermeer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of 

 belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of

gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van 

werknemers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, 

oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van AVK vallen.

VI. Aansprakelijkheid
a. AVK is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden,

 welke het gevolg zijn van de door haar geleverde materialen, tenzij opzet of grove  

schuld aan de zijde van AVK wordt aangetoond.

b. Indien AVK onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die 

 aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag terzake de opdracht, danwel - indien

AVK verzekerd is - tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te  

keren bedrag.

c. AVK zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de 

opdrachtgever of derden, zoals ondermeer bedrijfsstoring en inkomstenderving of 

andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.

d. Indien derden vergoeding van schade van AVK claimen is de opdrachtgever 

gehouden AVK op eerste verzoek volledig te vrijwaren.

VII. Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door AVK geleverde zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven haar 

eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is

betaald is AVK gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst 

ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en 

verdere vergoeding van schaden en interessen indien aanwezig.

VIII. Betaling
a. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij 

anders is overeengekomen.

b. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de 

betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

c. De opdrachtgever is gehouden een rente van 2 % per maand te betalen over alle 

bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn

voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
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heid AVK NEDERLAND BV gevestigd te Vaassen, gedeponeerd bij de Kamer van 
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I. Algemeen
a. AVK NEDERLAND BV - hierna te noemen AVK - houdt zich bezig met en neemt 

opdrachten aan betreffende de import, de productie van en handel in verbindings-

technische hulpstukken ten behoeve van gas- en waterleidingen, de bemiddeling

bij verkoop aan derden van genoemde en aanverwante producten, alsmede de

eventuele export van genoemde goederen, een en ander in de ruimste zin.

b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met AVK, onverschillig of deze 

daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1a omschreven activiteiten 

uit te oefenen, danwel dat zij als eind-aannemer optreedt of een andere prestatie 

verricht, één en ander in de ruimste zin.

c. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing indien in de 

overeenkomst met de opdrachtgever is bepaald dat Metaalunievoorwaarden of de 

voorwaarden van de Nederlandse Federatie voor Kunststoffen van toepassing zijn; 

althans voor zover een bepaling van de onderhavige voorwaarden strijdig is met een 

van die regelingen.

II. Aanbod en aanvaarding
a. Alle aanbiedingen van AVK zijn vrijblijvend, en gebaseerd op de door de opdracht-

gever verstrekte gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. De overeenkomst komt tot stand wanneer AVK binnen veertien dagen nadat de

opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, danwel met de 

uitvoering ervan begint.

c. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft AVK 

het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te 

herroepen.

III. Prijzen
a. Als prijs geldt hetgeen tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst is 

overeengekomen. In aanbiedingen en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds 

vermeld exclusief B.T.W., verpakkings- en transportkosten, accijnzen, e.d., tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding 

bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van

verhoging van één of meer van deze factoren is AVK gerechtigd de overeengekomen

prijs dienovereenkom stig aan te passen, althans indien een en ander niet 

voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk 

is.

IV. Levering
a. Levering geschiedt af onze vestigingsplaats op de plaats bij de overeenkomst 

bepaald. De kosten van transport worden in rekening gebracht bij de kopende partij, 

tenzij de levering zaken betreft met een factuurwaarde van meer dan € 1000,- 

exclusief B.T.W.

b. Alle goederen en materialen reizen vanaf het moment dat zij het bedrijfsterrein 

van AVK hebben verlaten voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien 

franco levering is overeengekomen, en ook indien het transport door AVK of in haar 

opdracht wordt uitgevoerd.

c. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige ver richting van de over-

eengekomen diensten dient AVK derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

d. In geval van faillissement, surséance van betaling of bij beslaglegging bij de 

opdrachtgever is AVK gerechtigd de overeenkomst zonder nadere aankondiging te

beëindigen danwel op te schorten.

V. Overmacht
a. Indien vóór of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering 

van die verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, danwel indien deze

uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden,

welke AVK niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, 

dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft AVK het recht zonder 

alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering der verbintenis

op te schorten danwel de verbintenis ontbon den te verklaren.

b. Als “overmacht” wordt ondermeer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen 

of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, be lemmeringen door derden,

gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte

van werknemers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen,

oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van AVK vallen.

VI. Aansprakelijkheid
a. AVK is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, 

welke het gevolg zijn van de door haar geleverde materialen, tenzij opzet of grove 

schuld aan de zijde van AVK wordt aangetoond.

b. Indien AVK onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die 

aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag terzake de opdracht, danwel - 

indien AVK verzekerd is - tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar 

uit te keren bedrag.

c. AVK zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de 

opdrachtgever of derden, zoals ondermeer bedrijfsstoring en inkomstenderving of

andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.

d. Indien derden vergoeding van schade van AVK claimen is de opdrachtgever 

gehouden AVK op eerste verzoek volledig te vrijwaren.

VII. Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door AVK geleverde zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven haar

eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet 

tijdig is betaald is AVK gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de 

overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte 

onkosten en verdere vergoeding van schaden en interessen indien aanwezig.

VIII. Betaling
a. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij 

anders is overeengekomen.

b. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van 

de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te 

beschouwen.

c. De opdrachtgever is gehouden een rente van 2% per maand te betalen over alle 

bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting 

gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
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d. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, danwel indien hij 

op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij 

alsnog van rechtswege in gebreke en gehouden alle door AVK te maken buiten-

 gerechtelijke kosten tot het verkrijgen van betaling en/of schadevergoeding te 

vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het 

verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van € 45,-.

e. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen is AVK gerechtigd van de

opdrachtgever voor zijn betalingsverplichting een zekerheid te verlangen; dit geldt

eveneens indien een opdracht reeds wordt uitgevoerd en/of krediet is bedongen. 

Indien de opdrachtgever een verlangde zekerheid niet stelt, is AVK gerechtigd de 

overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

IX. Garanties
a. Garantie wordt alleen verleend indien dit uitdrukkelijk tussen partijen is 

overeengekomen. Een verleende garantie geeft de opdrachtgever geen

ander recht dan tot vervanging of herstel van de geleverde zaken.

X. Intellectuele eigendom
a. Alle door AVK aan opdrachtgever ter beschikking gestelde modellen, tekeningen,

schema’s, afbeeldingen, gegevens en beschrijvingen e.d. blijven onverminderd

eigendom van AVK, ook indien hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.

XI. Reclames
a. Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoerdocument danwel 

uiterlijk binnen 24 uren na de feitelijke afgifte door de vervoerder aan de opdracht-

 gever of aan het opgegeven adres. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden  

gemeld binnen 8 dagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijze ontdekt hadden  

moeten zijn. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek

te mogen beroepen.

XII. Geschillen
Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het

Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Zwolle is in een

dergelijk geval - indien het geschil tot haar absolute competentie behoort - bij 

uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.
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