
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN IVRA ELECTRONICS B.V. 

 

 
 
1. Definities 
• IVRA: de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid IVRA Electronics B.V., statutair gevestigd te 
Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 54644143; 

• Overeenkomst: alle afspraken tussen IVRA en wederpartij 
betreffende de levering van zaken; 

• Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die zaken van 
IVRA afneemt;  

• Zaken: de te leveren stoffelijke objecten zoals beschreven in en 
die welke onderwerp uitmaken van de Overeenkomst;  

• Levering: de handeling waarbij zaken van IVRA na uitvoering 
van de overeenkomst door IVRA ter beschikking gesteld 
worden aan wederpartij. 

 
2. Geldigheid Algemene Voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

overeenkomsten en de uitvoering daarvan tussen IVRA 
enerzijds en wederpartij anderzijds. 

2. Een verwijzing door wederpartij naar de eigen algemene 
(handels-)voorwaarden wordt door IVRA uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

3. Wijzigingen in overeenkomsten met IVRA en afwijkingen van 
deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor 
zover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen. 

4. Voor zover van toepassing, is het wederpartij slechts 
toegestaan de artikelen van IVRA door te verkopen onder van 
toepassing verklaring van deze Algemene Voorwaarden. Dit 
geldt eveneens voor iedere volgende transactie ten aanzien 
van deze IVRA-produkten, met die restrictie dat het in dit 
artikellid bepaalde enkel geldt voor transacties die worden 
aangegaan met een partij handelend in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf. 

 
3. Aanbieding, aanvaarding, totstandkoming van de overeenkomst 
1.  Te allen tijde geldt, dat eerst nadat IVRA een order van 

wederpartij heeft ontvangen en deze door IVRA schriftelijk is 
aanvaard, een overeenkomst tussen partijen tot stand is 
gekomen.  

2.  Indien een order van wederpartij in enig opzicht afwijkt van de 
offerte van IVRA, komt een overeenkomst eerst tot stand 
wanneer IVRA uitdrukkelijk schriftelijk (per post of e-mail) 
heeft bericht met deze afwijking van de offerte in te stemmen. 

3.  Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen en tarieven 
zoals deze zijn opgegeven zonder kortingen en exclusief B.T.W. 
of andere rechten of belastingen. 

 
4. Order/prijs 
1.  Wordt een order geplaatst zonder dat daarbij een prijs wordt 

genoemd, dan wordt deze, onafhankelijk van vroeger 
gemaakte offertes en/of gedane aanbiedingen of vroeger 
berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering van de 
order geldende prijs uitgevoerd. 

2.  Indien de door IVRA te betalen kostprijs voor de te leveren 
zaken ten gevolge van omstandigheden van buitengewone 
aard, zoals oorlog, opstand of andere ernstige verwikkelingen 
in binnen- of buitenland, im- of exportmaatregelen, 
belastingen en heffingen van overheidswege, waaronder 
bijvoorbeeld door de EU, verhoudingsgewijs zodanig mochten 
stijgen boven het verkoopprijspeil, geldende op de dag van de 
aanbieding of van het totstandkomen van de transactie, dat in 
redelijkheid niet van IVRA verlangd kan worden dat zij de aldus 
ontstane vermeerdering van de kosten draagt, heeft IVRA het 
recht de door wederpartij te betalen prijs te verhogen met een 
redelijke en billijke extra toeslag, die evenredig dient te zijn 
aan de voor IVRA ontstane vermeerdering van de kosten. 

 
5. Monsters, modellen en voorbeelden 

Indien door IVRA een model, monster of voorbeeld is getoond 
of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of 
verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te 
leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld 
afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden 
geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model 
of voorbeeld. 

 
6. Verpakking 
1.  Wederpartij is verplicht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 

overeengekomen, alle door IVRA in het verkeer gebrachte en 
door wederpartij afgenomen artikelen uitsluitend aan te 
bieden, te doen aanbieden, te verkopen, te doen verkopen, te 
leveren of te doen leveren in de originele van IVRA afkomstige 
verpakking zonder daaraan, op welke wijze dan ook, enige 
verandering aan te (doen) brengen. 

2.  IVRA verbindt zich de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de 
aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze 
te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in 
goede staat bereiken.  

3.  De zaken zullen door IVRA worden afgeleverd op, dan wel ter 
levering verzonden worden naar de overeengekomen plaats of 
plaatsen op de wijze als in de orderbevestiging is bepaald of 
naderhand schriftelijk is overeengekomen. 

4.  Wanneer IVRA voor de verpakking en het transport pallets, 
kisten, containers, kratten etc. ter beschikking heeft gesteld, of 
door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of 
een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is 
wederpartij verplicht deze pallets etc. aan IVRA te retourneren, 
een en ander tenzij het eenmalige verpakking betreft. 

 
7. Leveringen 
1.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, 

worden orders door fabrikanten van IVRA of door IVRA zelf 
zoveel mogelijk uit voorraad en franco uitgevoerd. Franco 
levering vindt echter alleen plaats indien en voorzover orders 
groter zijn dan € 450. Voor orders kleiner dan € 450 komen de 
vervoerskosten voor rekening van wederpartij. Behoudens 
voor zover uit deze Algemene Voorwaarden blijkt dat IVRA zich 
de eigendom heeft voorbehouden, gaat het eigendom van en 
het risico voor de zaken op wederpartij over op moment van 
aflevering. 

2.  Opgegeven levertermijnen en/of leverdata kunnen nimmer 
beschouwd worden als fatale termijn, een en ander tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

3.  Niet-tijdige levering door IVRA geeft wederpartij geen recht op 
ontbinding van de overeenkomst, tenzij er sprake is van een 
onredelijke overschrijding van de levertijd. Alvorens 
wederpartij een beroep kan doen op ontbinding van de 
overeenkomst dient wederpartij IVRA in gebreke te stellen en 
daarbij een redelijke termijn (d.w.z. minimaal 15 werkdagen) 
te stellen waarbinnen IVRA alsnog dient na te komen. 
Wederpartij heeft nimmer recht op ontbinding van de 
overeenkomst wegens niet-tijdige levering door IVRA indien 
deze niet-tijdige levering te wijten is aan overmacht aan de 
zijde van IVRA. 
Indien om welke reden dan ook wederpartij niet in staat is de 
zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen 
terwijl de zaken gereed zijn voor verzending, zal IVRA, als haar 
opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van wederpartij 
de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen 
treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij 
bij wederpartij zijn afgeleverd. In dergelijk geval gaat het risico 
voor de zaken reeds over op wederpartij op moment van 
verzoek van wederpartij tot inbewaringneming van de 
goederen. 
Wederpartij vergoedt IVRA de opslagkosten volgens het bij 
IVRA gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in 
de branche gebruikelijke tarief, vanaf het tijdstip dat de zaken 
voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later 
tijdstip is, vanaf de datum van de in de overeenkomst 
overeengekomen leveringsdatum. 

 
8. Betaling 
1.  Alle betalingen die wederpartij, uit welken hoofde dan ook, 

aan IVRA verschuldigd is moeten, binnen de overeengekomen 
termijn of bij gebreke van een overeengekomen 
betalingstermijn binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder 
aftrek van enige korting worden voldaan. Beroep op 
verrekening van vorderingen door wederpartij is niet 
toegestaan. 

2.  Voor leveringen met een verkoopwaarde tot € 100 (excl. BTW) 
wordt een toeslag voor administratiekosten doorberekend aan 
wederpartij. 

3.  IVRA is steeds gerechtigd contante betaling vóór levering van 
zaken aan wederpartij te verlangen. Eveneens is IVRA 
gerechtigd, wanneer bij haar twijfel bestaat omtrent de 
betalingscapaciteit van wederpartij, de levering van zaken uit 
te stellen totdat wederpartij hetzij heeft betaald, hetzij 
genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. 

4.  Indien wederpartij enig verschuldigd bedrag niet binnen de 
overeengekomen termijn dan wel niet binnen 30 dagen na 
factuurdatum heeft betaald is hij zonder dat daartoe een 
ingebrekestelling of aanmaning benodigd is in verzuim en aldus 
onmiddellijk rente verschuldigd over het factuurbedrag voor 
elke maand of een gedeelte daarvan dat wederpartij met 
betaling in gebreke is. Deze rente bedraagt 1% per maand of 
een gedeelte daarvan. 

5.  Indien wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen 
voldoet en evenmin gevolg geeft aan een aanmaning waarin 
een termijn voor alsnog correcte nakoming wordt gesteld van 
zeven dagen, is IVRA bevoegd de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te 
ontbinden. In dat geval is wederpartij aansprakelijk voor alle 
door IVRA geleden schade van welke soort dan ook, onder 
meer bestaand uit winstderving, transportkosten en uit kosten 
van de ingebrekestelling. Alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van 
wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden 
gefixeerd op 15% van de hoofdsom of zoveel meer als deze in 
werkelijkheid (blijkens aan IVRA in rekening gebrachte of in 
rekening te brengen bedragen) belopen. 

6.  Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden 
bepaalde wordt de overeenkomst met wederpartij zonder 
rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring 
ontbonden op het tijdstip waarop wederpartij in staat van 
faillissement wordt verklaard, surséance van betaling 
aanvraagt, door beslaglegging, onder curatelestelling of 
anderszins de beschikkingbevoegdheid over zijn vermogen of 
delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder 
de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als 
boedelschuld erkent en zekerheid voor de betaling stelt. Op 
het in de vorige zin bedoelde tijdstip worden alle vorderingen 
op wederpartij terstond opeisbaar en vatbaar voor 
compensatie. 

 
9. Verkoop IVRA-produkten 

Het is wederpartij verboden advertenties of aankondigingen 
van misleidende inhoud of misleidende strekking, of 
advertenties of aankondigingen die aan de reclame van IVRA 
afbreuk kunnen doen, te plaatsen of te doen plaatsen, 
verspreiden of doen verspreiden, noch hetzij direct, hetzij 
indirect misleidende aanbiedingen te doen in verband met de 
verkoop van zaken van en/of het leveren van diensten door 
IVRA. 

 
10. Garantie 

IVRA stelt zich tegenover haar wederpartij aansprakelijk voor 
directe schade aan en door goederen, optredende binnen 12 
maanden na levering door IVRA aan wederpartij. IVRA is 
nimmer aansprakelijk voor schade indien deze het gevolg is 
van het feit dat wederpartij of een wederpartij de zaken 
gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing 
of anderszins bij het gebruik, al dan niet voor het doel 
waarvoor het geschikt is, een fout maakt. De aansprakelijkheid 
van IVRA is te allen tijde beperkt tot kostenloos herstel van een 
gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed, of van een 
onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling van IVRA. 

 
11. Aansprakelijkheid 

IVRA is jegens wederpartij uitsluitend op de volgende wijze 
aansprakelijk: 

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt 
uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 
(Garantie) van deze voorwaarden. 

2. IVRA is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door 
opzet of grove schuld van IVRA of haar ondergeschikten. 

3. De aansprakelijkheid van IVRA is beperkt tot het bedrag van de 
door de assuradeur van IVRA in een onderhavig geval te 
verstrekken uitkering. 

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet 
tot uitkering overgaat, en IVRA aansprakelijk is, is de 
aansprakelijkheid van IVRA beperkt tot tweemaal de 
factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de 
transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, waaronder mede 
begrepen aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade en 
aansprakelijkheid wegens overschrijding van 
leveringstermijnen, is uitgesloten. 

 
12. Overmacht 
1.  IVRA is nimmer aansprakelijk voor enige tekortkoming in de 

nakoming van haar verlichtingen uit hoofde van een 
overeenkomst, enige daaruit voortvloeiende schade van welke 
soort dan ook dan wel enig andere onrechtmatig handelen van 
IVRA, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden 
voor zover deze aansprakelijkheid het gevolg is van een 
overmachtsituatie. 

2.  Leveringstermijnen worden verlengd met of het verrichten van 
diensten wordt opgeschort voor de periode gedurende welke 
IVRA door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te 
voldoen, zonder dat IVRA tot enige vergoeding van schade als 
gevolg van de vertraagde levering of opgeschorte diensten 
gehouden is. 

3.  Van overmacht aan de zijde van IVRA is sprake indien IVRA na 
het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar 
verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding 
daarvan te voldoen ten gevolge van onder meer, doch niet 
uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, 
molest, pandemieën, brand, waterschade, overstroming, 
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en 
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan 
machinerieën, storingen in de leveringen van energie, alles 
zowel in het bedrijf van IVRA als bij derden van wie IVRA de 
benodigde materialen, zaken of grondstoffen geheel of 
gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende 
transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle 
overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van IVRA 
ontstaan. 

4.  Indien door overmacht de levering van de zaken of het 
verrichten van diensten meer dan twee maanden vertraagd 
wordt zijn zowel IVRA als wederpartij bevoegd de 
overeenkomst middels een aangetekend schrijven 
buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval heeft IVRA slechts 
recht op vergoeding van de tot op dat moment reeds 
gemaakte kosten.  

 
13. Eigendomsvoorbehoud  

De eigendom van de door IVRA geleverde zaken gaat eerst op 
wederpartij over wanneer deze aan zijn verplichtingen jegens 
IVRA uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomst, van 
welke aard dan ook, integraal heeft voldaan. Indien 
wederpartij onverhoopt niet, c.q. niet tijdig, aan één van zijn 
verplichtingen voldoet is IVRA bevoegd alle zaken of gedeelte 
van de goederen, die IVRA aan wederpartij in het kader van de 
betreffende transactie heeft geleverd als haar eigendom op te 
vorderen. IVRA heeft deze bevoegdheid ook voor zover de 
zaken zich ingevolge doorlevering als vorenbedoeld bij derden 
(niet zijnde consumenten) bevinden, met dien verstande dat 
IVRA zich daarbij zal beperken tot het opvorderen van zaken 
terzake waarvan IVRA geen (integrale) betaling is ontvangen. 
Met het oog op terugneming van zaken als hiervoor bedoeld 
zal wederpartij door IVRA worden gecrediteerd voor de 
waarde die - dit ter beoordeling van IVRA - aan die zaken moet 
worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming 
gevallen kosten, onverminderd het recht van IVRA op 
vergoeding van daaruit voor IVRA voortvloeiende en nog voort 
te vloeien schade, wederpartij is nimmer gerechtigd de 
onbetaalde zaken tot zekerheid van een derde te verpanden of 
anderszins te belasten met enig recht ten gunste van een 
derde. 

 
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1.  Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen, 

alsmede uit overeenkomsten van koop/verkoop en dergelijke 
zijn onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank in het 
arrondissement Gelderland. 

2.  Op alle transacties met IVRA of op alle handelingen van, met of 
jegens IVRA is Nederlands recht van toepassing. 

 
15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer 

van Koophandel Centraal Gelderland. Van toepassing is steeds 
de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten 
tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie. 

2. IVRA behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen aan te 
brengen in deze algemene voorwaarden. IVRA zal wederpartij 
een redelijke termijn voorafgaand aan de intreding van de 
wijziging in kennis te stellen van de wijziging. Wederpartij 
heeft de mogelijkheid binnen twee weken na voornoemde in 
kennis stelling de overeenkomst uitsluitend op grond van de 
door IVRA aangebrachte wijzigingen de overeenkomst te 
(doen) ontbinden. 
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