
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 
 
I.  Algemeen 

1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn een uitgave van MTD 
Products Netherlands B.V. geregistreerd in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 17186750. 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze algemene 
voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons tot 
stand gekomen overeenkomsten en nadere overeenkomsten, en zij gelden met 
uitsluiting van welke algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever dan 
ook, zelfs indien deze laatste voorwaarden een bepaling bevatten omtrent hun 
uitsluitende toepasselijkheid. 

3. Afwijkende en/of andere condities gelden slechts, indien deze door ons 
uitdrukkelijk schriftelijk erkend zijn. 

 
II.  Aanbiedingen en prijzen  

1. Al onze aanbiedingen en prijsnoteringen zijn vrijblijvend. Steeds worden op de 
dag van levering geldende prijzen berekend. 

2. In de handelscatalogus staan de consumentenprijzen inclusief BTW. 
3. Voor zover van toepassing zijn de prijzen van gereedschappen exclusief steel, 

tenzij anders vermeld. 
4. Afname kan uitsluitend per verzendeenheid geschieden. Bij afwijkingen wordt de 

dichtstbijzijnde liggende verzendeenheid gekozen. 
5. Gegevens vermeld in de catalogus, afbeeldingen, tekeningen, maten en 

gewichtsopgaven, berekeningen en andere door ons verstrekte gegevens zijn 
niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door 
ons ondertekend contract of een door ons ondertekende opdrachtbevestiging. 

 
III. Kortingen 

De kortingen voor de handel blijken uit het verschil tussen de verkoopprijs en de netto-
inkoopprijs. 

 
IV. B.T.W. 

Op de factuur wordt op de netto-inkoopprijs de geldende B.T.W. toegeslagen. 
 
V. Betalingen 

1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op 
ons kantoor te Rosmalen of op een door ons aan te wijzen rekening. 

2. Bij betaling binnen acht dagen na factuurdatum mag 2% van het netto-
goederenbedrag in mindering worden gebracht. Indien van deze regeling geen 
gebruik wordt gemaakt, dienen de facturen binnen dertig dagen na factuurdatum  

 
aan ons te zijn voldaan, zonder enige korting of aftrek, met dien verstande dat, 
indien de betaling heeft plaatsgevonden binnen dertig dagen na factuurdatum, 
het op de factuur vermelde bedrag voor kredietbeperking in mindering gebracht 
mag worden. 



  
  
 
 
 
 
 
 

 

3. Indien de koper/opdrachtgever nalatig blijft om het verschuldigde bedrag tijdig te 
voldoen, dan wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn vanaf de 
vervaldag en komen alle buitengerechtelijke kosten voor diens rekening. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van de hoofdsom of 
15% van de hoofdsom indien de hoofdsom minder dan € 900,- bedraagt, doch 
met een minimum van € 100,-. 

4. Wissels, cheques of betalingsopdrachten worden door ons niet als betaling 
verwerkt. 

5. Indien wij menen, om welke reden dan ook, onder rembours te moeten leveren, 
dan zijn de rembourskosten voor rekening van de afnemer. 

6. Voor zover afrekening via een inkooporganisatie werd overeengekomen blijft het 
bestellende lid, of blijven de leden gezamenlijk verantwoordelijk voor de betaling. 

 
VI. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door ons geleverde goederen (ook die reeds betaald zijn) blijven tot op het 
moment van volledige betaling van al onze vorderingen - met inbegrip van renten 
en kosten, en indien op basis van rekening courant wordt geleverd, tot op het 
moment van vereffening van het eventueel ten laste van de koper/opdrachtgever 
komende saldo - ons eigendom, zodat de koper/opdrachtgever voor bedoelde 
volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd is de goederen aan derden te 
verpanden of te verkopen. Bij overtreding hiervan wordt, welke de 
betalingscondities ook zullen zijn, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar. 

2. Voorst geeft de koper/opdrachtgever ons onherroepelijk volmacht om in geval 
van de bij sub.1 bedoelde overtreding alle goederen terug te halen of te doen 
halen van de plaats waar zij zich bevinden. 

 
VII. Levering 

1. Levering geschiedt af centrale magazijnen Europa. 
2.     Orders van "gereed product" worden vanaf € 400,- netto factuurwaarde franco 

geleverd. Beneden dit bedrag worden de orders belast met € 13,00 vracht-, 
administratie- en behandelingskosten.  

3. Retourzendingen door de koper/opdrachtgever, op welk tijdstip dan ook, 
geschieden geheel voor zijn rekening en risico, tenzij schriftelijk door ons anders 
is overeengekomen. 

 
 
 

 
4. Goederen, die door de koper/opdrachtgever bij ontvangst van goederen manco 

gemeld worden aan ons, worden door ons franco nagezonden. Indien later blijkt, 
of aangetoond kan worden dat het betreffende artikel wel door de afnemer is 
ontvangen, dan dient hij benevens de normale prijs voor het betreffende goed 
tevens de kosten van de nazending aan ons te voldoen. 

5. Teken bij ontvangst goederen voor het aantal colli/pallets zoals vermeld op de 
vrachtbrief. 

6. Teken nooit onder voorbehoud. 
 
VIII. Garantie     



  
  
 
 
 
 
 
 

 

1. Wij verlenen garantie op productie- en/of materiaalfouten. Gebreken aan een 
product die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren 
zijn, worden door ons met inachtneming van het bepaalde in dit artikel kosteloos 
hersteld. Indien gebreken onmiddellijk na constatering gemeld worden, geldt een 
garantie termijn van 24 maanden voor MTD, 36 maanden voor WOLF-Garten en 
36 maanden voor Cub Cadet vanaf aankoop datum bij particulier gebruik. Bij 
bedrijfsmatig gebruik of een daarmee vergelijkbare belasting zullen defecten 
uiterlijk binnen 12 maanden na aflevering aan de koper/opdrachtgever bij ons 
gemeld dienen te worden. Met uitzondering van slijtende en/of verbruiksdelen. 
Vanaf 1 januari 2005 geldt voor handgereedschappen en handscharen bij 
particulier gebruik een garantieperiode van 10 jaar. Alle garantievoorwaarden  
worden separaat bekend gemaakt op www.mtdproducts.eu.  

2. In reclamatiegevallen kan de koper/opdrachtgever direct contact met ons 
opnemen op grond van de garantiebepalingen. Garantiegevallen worden op een 
zodanige wijze afgewikkeld dat ondeugdelijke delen kosteloos gerepareerd of 
vervangen worden, zulks naar onze beoordeling. 

3. Indien op grond van onderhavige garantievoorwaarden aanspraak wordt gemaakt 
op garantie dient koper/opdrachtgever in contact te treden met het 
verkoopkantoor van MTD Products Netherlands B.V. (tel. 073-5235850, e-mail: 
mtdnetherlands@mtdproducts.com). Indien op advies van MTD Products 
Netherlands B.V. wordt besloten tot retourzending van het product, dient dit te 
geschieden tegen overlegging van een origineel geprinte aankoopbon met koop- 
en/of leverdatum. Vervangen onderdelen worden eigendom van ons. 

4. Geen aanspraak op garantie bestaat in geval van geringe afwijkingen van de 
gewenste eigenschappen, voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit 
van het product niet van belang zijn. Een aanspraak op garantie bestaat evenmin 
indien de gebreken aan het product terug te voeren zijn op natuurlijke slijtage, 
onjuist gebruik, ondeugdelijk onderhoud, in het bijzonder het niet volgen van de 
gebruiksaanwijzing. De slijtende delen van de handgereedschappen en 
handscharen vallen onder de natuurlijke slijtage en maken op grond hiervan geen 
onderdeel uit van de garantie. Slijtende delen zijn bijvoorbeeld (maar niet 
uitsluitend) messen, aambeeld, schroeven, zaagblad, bezemborstels,  

           gummilippen en houtdelen. Onderdelen van gazonmaaiers die vallen onder 
natuurlijke slijtage zijn bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) accu’s, messen, mes 
bevestigingsdelen, bougies, bougiestekkers, wielen, V-snaren en luchtfilters. 

5. Een aanspraak op garantie vervalt indien: 
a) de koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die 

voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeit.; 
b) een reparatie aan het product wordt uitgevoerd door de 

koper/opdrachtgever of een derde, m.u.v. nadrukkelijk geautoriseerde 
service werkplaatsen.; 

c) het product bij een reparatie wordt voorzien van onderdelen, uitbreidingen, 
aanpassingen of toebehoren anders dan de originele; 

d) de voorgeschreven onderhoudsbeurten niet of niet voldoende tijdig zijn 
uitgevoerd; 

e) de constructie van het product is veranderd. 
6. Garantiereparaties leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en 

vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn 



  
  
 
 
 
 
 
 

 

voor ingebouwde reserveonderdelen eindigt tegelijk met de garantietermijn voor 
het product als geheel. 

7. Voor afwijkende garantiegevallen gelden de huidige bepalingen in de 
gebruiksaanwijzingen.  

8. Uitgebreide garantievoorwaarden vindt men op www.mtdproducts.eu of zijn 
opvraagbaar bij MTD Products Netherlands B.V. op telefoonnummer                       
073-5235850 of via mtdnetherlands@mtdproducts.com 

 
IX. Reclamaties 

Reclamaties omtrent leveringen dienen binnen 24 uur na ontvangst van de goederen 
schriftelijk aan ons te worden gemeld. Nadien kunnen wij met uitzondering van 
garantiegevallen, geen klachten meer in behandeling nemen. Manco’s, overbevindingen 
of transportschade dient u op de vrachtbrief te vermelden. 

 
X. Transport 

Transportschades dienen door de koper/opdrachtgever op de vrachtbrief te worden 
gemeld. Binnen 24 uur dient u deze transportschade tevens aan MTD Products 
Netherlands B.V. te melden. 

 
XI. Aansprakelijkheid 

Onze aansprakelijkheid uit hoofde van een met ons gesloten (nadere) overeenkomst is 
uitdrukkelijk beperkt, tot nakoming van de levering, welke wij uit hoofde van de in artikel 
VIII omschreven garantie op ons hebben genomen. 
Iedere verdere aansprakelijkheid hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten 
en interesses is uitdrukkelijk uitgesloten. Zo zijn wij met name behoudens in het geval  
 
onzerzijds, niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect aan personen, 
goederen of het bedrijf van de koper/opdrachtgever en/of derden mocht zijn ontstaan. 

 
XII. Opschorting en ontbinding 

1. Indien de koper/opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige 
verplichting, die voor hem uit een met ons gesloten overeenkomst of uit een 
daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan 
ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is om zijn contractuele 
verplichtingen jegens ons na te komen, alsmede in geval van surséance van 
betaling, faillissement, stillegging liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht 
van het bedrijf van de koper/opdrachtgever, zijn wij gerechtigd om zonder 
rechtelijke tussenkomst de schriftelijke mededeling aan de koper/opdrachtgever, 
hetzij de uitvoering van elke dezer overeenkomsten op te schorten, gedurende 
een periode van ten hoogste zes maanden, hetzij deze geheel of ten dele te 
ontbinden zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zullen 
zijn en onverminderd de ons verder toekomende rechten. 

2. Als dan, wordt de overeengekomen prijs direct opeisbaar, onder aftrek van de 
reeds voldane termijnen en van de nog niet door ons gemaakte kosten en is de 
opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de 
daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan wij bevoegd zijn 
deze zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever te doen opslaan 
dan wel voor diens rekening te verkopen. 



  
  
 
 
 
 
 
 

 

3. De koper/opdrachtgever is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst met 
terugwerkende kracht te vorderen. 

 
XIII. Overmacht 

Overmacht, waartoe ook behoren gebrek aan grondstoffen en bedrijfsstoringen, ontslaat 
ons, naar keuze geheel of gedeeltelijk, van onze leveringsplicht. Aanspraak op 
schadevergoeding is dan uitgesloten. 

 
XIV. Volmacht 

1. Onze Account Managers hebben geen incassovolmacht. 
2. Toezeggingen, die van onze prijzen en richtlijnen afwijken, zijn pas geldig, als ze 

door ons schriftelijk zijn erkend. 
 
XV. Geschillen en toepasselijk recht 

1.  Alle geschillen ook die welke door slechts één van de partijen als geschil worden 
beschouwd, welke mochten ontstaan als gevolg van deze overeenkomst of 
gevolg van een daarmee samenhangende overeenkomst, en die in verband met 
hun aard dan wel met gevorderde bedrag door de Arrondissementsrechtbank 
beslist dienen te worden, zullen (onverminderd het recht van partijen om in kort  
 
geding beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank te 
verkrijgen) worden gebracht. 
a)  door de opdrachtgever slechts voor de Arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam. 
b)  door ons naar keuze ofwel voor genoemde Rechtbank of de plaatselijke 

Rechtbank van de woonplaats van de koper/opdrachtgever, of voor 
arbiters in overeenstemming met de regels van het “Nederlands Arbitrage 
Instituut”. 

2. Op deze overeenkomst en op elke hiermee samenhangende overeenkomst is 
Nederlands recht van toepassing. 

 
XVI. Ingangsdatum 

Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2015 en gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel te Eindhoven. Eerdere leverings- en betalingsvoorwaarden zijn 
vanaf die datum vervallen.  


