
ALGEMENE VOORWAARDEN STEGO NEDERLAND  B.V.   
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam  onder nummer  34302749 
 
1. Toepasselijkheid 
 
1.1 deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van STEGO Nederland B.V. 
1.2 deze versie van de voorwaarden treedt in de plaats van eerdere door STEGO Nederland B.V. gehanteerde versies van de voorwaarden. 
1.3 bedingen die afwijken van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met STEGO Nederland B.V. schriftelijk zijn overeengekomen. 
1.4 STEGO Nederland B.V. is gerechtigd deze voorwaarden na schriftelijke kennisgeving eenzijdig te wijzigen; de wederpartij wordt geacht de wijziging van de voorwaarden te hebben 
aanvaard indien niet binnen vier weken na kennisgeving schriftelijk gereageerd wordt. 
1.4 inkoopvoorwaarden en/ of andere door de wederpartij van STEGO Nederland B.V. gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing. 
 
2. Offerte 
 
2.1 alle door STEGO Nederland B.V. gedane offertes zijn vrijblijvend. 
2.2 STEGO Nederland B.V. behoudt zich het recht voor technische wijzigingen aan de te leveren zaken aan te brengen mits deze de aard van de zaken niet aantast. 
 
3. Prijs 
 
3.1 de prijzen van de te leveren zaken bij offerte zijn exclusief omzetbelasting, transportkosten, verpakkingskosten, heffingen en andere belastingen. 
3.2. het is STEGO Nederland B.V. toegestaan de geoffreerde prijs te wijzigen indien zich wijzigingen van kostenbepalende factoren (zoals contactmateriaal) voordoen, welke bij het 
sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren. 
3.3 tenzij anders vermeld worden de volgende kosten berekend: 
      - order tot € 200,00: verzendkosten en verpakkingskosten ad € 12,50 
      - order vanaf € 200,00: franco 
 
4. Overeenkomst 
 
4.1 iedere overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door STEGO Nederland B.V. 
4.2 de overeenkomst kan enkel schriftelijk gewijzigd worden. 
4.3 behoudens schriftelijke bevestiging van STEGO Nederland B.V. is STEGO Nederland B.V. niet gebonden aan mondelinge toezeggingen door haar werknemers. 
4.4 de wederpartij heeft, indien de geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst, geen recht op ontbinding, schadevergoeding, opschorting van de eigen verplichtingen dan wel 
enig ander recht. 
 
5. Betaling 
 
5.1 betaling dient te geschieden op de door STEGO Nederland B.V. aangegeven wijze binnen veertien dagen na factuurdatum. 
5.2 van deze termijn kan enkel bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 
5.3 bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 
5.4 na ommekomst van de betalingstermijn zal de wederpartij over het openstaande bedrag twee procent (2 %) rente per maand verschuldigd zijn. 
5.5. na ommekomst van de betalingstermijn is STEGO Nederland B.V. zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke 
incassomaatregelen te nemen. STEGO Nederland B.V. is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op afnemer te verhalen; de buitengerechtelijke kosten worden gesteld 
op vijftien procent (15 %) van het verschuldigde tenzij deze kosten hoger zijn. 
5.6 na ommekomst van de betalingstermijn is STEGO Nederland B.V. zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen; STEGO 
Nederland B.V. is gerechtigd de kosten gemoeid met die maatregelen integraal, dus in afwijking van enige forfaitaire proceskostenvergoedingsregeling, op de afnemer te verhalen. 
5.7 betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook 
indien de wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 
 
6. Boete 
 
6.1 Bij enige tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die de wederpartij jegens STEGO Nederland B.V. heeft, verbeurt de wederpartij zonder nadere aanzegging of 
ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete gelijk aan twintig procent (20%) van de geldelijke waarde van de verplichting. 
 
7. Levering 
 
7.1 Indien vermeld zal de leveringstermijn slechts als richtlijn c.q. indicatie gelden. 
7.2 de wederpartij kan aan een leveringstermijn geen rechten ontlenen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
8. Risico 
 
8.1 het risico van de zaken gaat over op de wederpartij nadat de zaken worden uitgeladen c.q. gelost. 
 
9. Overmacht 
 
9.1 in geval van overmacht heeft STEGO Nederland B.V. het recht haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst te 
ontbinden zonder dat STEGO Nederland B.V. daardoor tot vergoeding van enige schade gehouden zal zijn. 
9.2 onder overmacht wordt mede verstaan: transportmoeilijkheden, importverboden, handelsverboden, gewelddadige conflicten, werkstaking en 
onvoldoende toevoer van grondstoffen c.q. onderdelen. 
 
10. Eigendomsvoorbehoud 
 
10.1 STEGO Nederland B.V. behoudt het eigendom van de geleverde zaken tot voor deze zaken de overeengekomen prijs volledig is voldaan. 
10.2 bij onvolledige eigendomsoverdracht is het de wederpartij niet toegestaan geleverde zaken te vervreemden of deze op enigerlei wijze te bezwaren. 
10.3 STEGO Nederland B.V. behoudt zich het recht voor geleverde zaken terug te vorderen bij de wederpartij, danwel diens afnemer indien de 
overeengekomen prijs niet volledig is voldaan. 
 
11. Aansprakelijkheid 
 
11.1 STEGO Nederland B.V. is ten aanzien van de geleverde zaken niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van welke aard dan ook behoudens 
bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid. 
11.2 STEGO Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onzorgvuldig gedrag van de wederpartij met betrekking tot de geleverde 
zaken, ondeskundig gebruik van de geleverde zaken of gebruik voor een ander doel dan waarvoor de geleverde zaken naar objectieve maatstaven 
geschikt zijn. 
11.3 de aansprakelijkheid van STEGO Nederland B.V. is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen 
tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de wederpartij op grond van de overeenkomst aan STEGO Nederland 
B.V. betaalde bedragen. 
11.4 STEGO Nederland B.V. is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met afnemer nooit aansprakelijk voor door 
de wederpartij geleden indirecte dan wel gevolgschade, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend gederfde winst, omzet en gemiste inkomsten 
begrepen worden, en is derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. 
11.5 schade waarvoor STEGO Nederland B.V. op grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan STEGO Nederland B.V. te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn 
is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de wederpartij aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. 
 
12. Garantie 
 
12.1 STEGO Nederland B.V. garandeert dat de door haar vervaardigde en geleverde zaken voldoen aan de in de overeenkomst bepaalde specificaties 
gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering. 
12.2 Deze garantie geeft de wederpartij uitsluitend recht op vervanging of herstel van de geleverde zaken. 
 
13. Toepasselijk recht/ Forumkeuze 
 
13.1 alle overeenkomsten tussen STEGO Nederland B.V. en de wederpartij worden beheerst door Nederlands recht. 
13.2 geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop 
deze voorwaarden van toepassing zijn worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam. 
 
 


