
Algemene aankoop- en leveringsvoorwaarden 

van EWS GmbH & Co KG, Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt. 
 

Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten waarbij EWS GmbH & Co 
KG (hierna EWS genoemd) verplicht is een koopobject aan zijn klanten in de zin 
van § 433 lid 1 BGB over te dragen en in eigendom te geven, voor zover de 
klanten ondernemers, handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of 
publiekrechtelijke speciale fondsen zijn. 

 

§ 1 Totstandkoming van een overeenkomst 

1. EWS dient zijn offertes vrijblijvend in. Contractuele verplichtingen komen 
uitsluitend tot stand op basis van een schriftelijke overeenkomst 
ondertekend door een medewerker van EWS die bevoegd is de 
onderneming te vertegenwoordigen of een schriftelijke en eveneens 
ondertekende opdrachtbevestiging door EWS. Een schriftelijke order-
bevestiging staat gelijk aan de uitvoering van de geplaatste order conform 
de overeenkomst. 

2. Het schriftelijke contract of de orderbevestiging van EWS regelen volledig 
en afdoende de overeenkomst tussen de partijen. Mondelinge verklaringen 
of afwijkende voorwaarden van de klant die daarin niet zijn weergegeven, 
zijn niet geldig. 

3. Informatie in brochures, informatiebladen, monsters, technische 
tekeningen of illustraties, alsmede andere materialen die geschikt zijn om 
het voorwerp van de aankoop te beschrijven, dienen alleen om de 
kenmerken van de koopovereenkomst te beschrijven indien daar in de 
schriftelijke koopovereenkomst of de orderbevestiging uitdrukkelijk naar is 
verwezen. 

4. Er wordt op gewezen dat EWS niet de fabrikant van de goederen is. 
Garanties van de fabrikant in brochures en ander materiaal dat geschikt is 
om het voorwerp van de aankoop te beschrijven, zijn uitsluitend bindend 
voor de fabrikant en geven geen aanleiding tot aanspraken jegens EWS. 
De fabrikanten van de door EWS gedistribueerde producten en de 
leveranciers van EWS zijn niet gerechtigd verklaringen met werking voor 
en tegen EWS af te leggen. 

 

§ 2 Producteigenschappen 

1. EWS behoudt zich het recht voor op afwijkingen in kleur, vorm, afmetingen 
en constructie, voor zover deze afwijkingen redelijk zijn voor de klant en 
het gebruik van de goederen voor het contractuele doel niet in gevaar 
komt. 

2. In geval van stopzetting of omschakeling van de productie heeft EWS het 
recht om in plaats van het bestelde product vervolgproducten of technisch 
gelijkwaardige producten te leveren, in het bijzonder een andere 
prestatieklasse van dezelfde productserie die enigszins (maximaal 5 %) 
afwijkt van de prestatiegegevens van het bestelde product. 

 

§ 3 Plaats van uitvoering en nakoming 

De plaats van uitvoering en nakoming voor alle verplichtingen met inbegrip van 
de nakoming achteraf is de zetel van EWS in Handewitt. Dit geldt ook indien de 
levering van het voorwerp van de aankoop door EWS zelf geschiedt. 

 

§ 4 Betalingen 

1. EWS behoudt zich het recht voor om van de klant vooruitbetaling te eisen. 
In geval van een verzoek om vooruitbetaling is de klant verplicht de 
koopprijs plus eventuele bijkomende kosten uiterlijk twee werkdagen voor 
de overeengekomen of meegedeelde leveringsdatum te betalen. De 
datum van ontvangst van de betaling door EWS is bepalend. 

2. Een korting in contanten mag alleen worden verleend na uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming en alleen indien de klant geen betalings-
achterstand heeft voor andere diensten dan die waarop de overeenkomst 
inzake de korting in contanten is gebaseerd. 

3. Gedeeltelijke betalingsovereenkomsten verliezen hun geldigheid indien de 
klant een betalingsachterstand heeft. In dat geval worden alle vorderingen 
van EWS opeisbaar. 

4. Voor betaling per bankoverschrijving mag slechts één van de volgende 
bankgegevens worden gebruikt: 

a) HypoVereinsbank  
Postcode 200 300 00 
Rekeningnummer: 8045270 
IBAN: DE88 2003 0000 0008 0452 70  
SWIFT: HYVEDEMM300 

b) Nord-Ostsee Sparkasse  
BLZ 217 500 00 
Rekeningnummer: 17117232 
IBAN: DE16 2175 0000 0017 1172 32  
SWIFT: NOLADE21NOS 

c) Sydbank Flensburg  
Postcode 215 106 00 
Rekeningnummer: 1911810004 
IBAN: DE96 2151 0600 1911 8100 04 
SWIFT: SYBKDE22 

 

 

§ 5 Verrekenings- en retentierechten 

De klant is niet gerechtigd vorderingen met de koopprijs van EWS te verrekenen 
of retentierechten te doen gelden. Deze uitsluiting is niet van toepassing op 
wederzijdse vorderingen die voortvloeien uit eenzelfde contract. De uitsluiting 
geldt evenmin voor vorderingen van de klant die onbetwist of rechtsgeldig 
vastgesteld zijn. 

 

§ 6 Leveringstermijnen en prijzen 

1. Een bindende concrete leveringsdatum wordt door EWS uitsluitend voor 
zogenaamde "leveringen op vaste datum" opgegeven. Voor zover de klant 
een dergelijke levering op een bepaalde datum wenst, wordt dit 
afzonderlijk overeengekomen in het kader van de coördinatie van de 
levering. Voor het overige zijn leveringsdata en -termijnen voor EWS 
slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. 

2. Met uitzondering van "leveringen op vaste datum" worden overeen-
gekomen leveringstermijnen en leveringsdata geacht te zijn nagekomen 
indien de gekochte zaken het magazijn van EWS 1 werkdag voor het 
verstrijken van de leveringstermijnen en leveringsdata verlaten. 

3. In geval van wanbetaling door de klant heeft EWS het recht zijn prestaties 
op te schorten. 

4. De in het schriftelijke contract of de orderbevestiging vastgestelde prijzen 
zijn van toepassing. Verhogingen van de belasting over de toegevoegde 
waarde zijn voor rekening van de klant. Vrachtkosten, douanerechten, 
verzekering alsmede verpakkingskosten en andere bijkomende kosten zijn 
niet in de prijzen inbegrepen. Deze worden door EWS voor een passend 
bedrag gevorderd. 

5. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandig-
heden voordoen, zoals oorlog, natuurrampen of andere gebeurtenissen 
van overmacht, arbeidsconflicten, officiële interventies, bevoorradings-
problemen, verkeersstoringen, buitengewone verkeersomstandigheden of 
bedrijfsstoringen die de productie of de levering van het gekochte goed 
beïnvloeden, heeft EWS het recht de leveringsdata en de prijzen 
dienovereenkomstig aan te passen. EWS informeert de klant onmiddellijk 
over de redenen voor de noodzakelijke aanpassingen en stelt zo spoedig 
mogelijk vervangende data, het nieuwe prijsniveau of alternatieve 
producten voor. In geval van noodzakelijke prijsverhogingen of uitstel van 
data met meer dan drie maanden hebben de klant en EWS het recht de 
contractuele relatie door een eenzijdige verklaring te beëindigen met 
betrekking tot de nog niet geleverde koopwaar. 

6. EWS heeft het recht tot deelleveringen. 

 

§ 7 Eigendomsvoorbehoud 

1. EWS blijft eigenaar van de gekochte voorwerpen totdat alle betalings-
verplichtingen uit de zakelijke relatie met de klant volledig zijn nagekomen. 

2. De klant mag een onder eigendomsvoorbehoud gekochte zaak niet 
verpanden of tot zekerheid overdragen. 

3. Indien de klant de goederen doorverkoopt of gebruikt voor de uitvoering 
van een overeenkomst voor werk en diensten, draagt hij hierbij zijn 
vorderingen tot betaling uit de doorverkoop, de overeenkomst voor werk 
en diensten of de andere contractuele relatie, waarbij het voorbehouden 
eigendom van EWS verloren gaat, ter hoogte van de aan EWS 
verschuldigde koopsom, inclusief bijkomende kosten, als zekerheid over 
aan EWS. EWS aanvaardt de opdracht. De klant draagt zijn klanten op 
betalingen uit de overgedragen vorderingen rechtstreeks aan EWS te 
verrichten, voor zover dit nodig is om de openstaande verplichtingen te 
voldoen. EWS is gerechtigd de opdracht openbaar te maken. Het is de 
klant niet toegestaan op andere wijze over de gekochte voorwerpen te 
beschikken. 

4. In geval van een executoriale actie of het vestigen van pandrechten door 
derden op de koopwaar waarop een eigendomsvoorbehoud rust, stelt de 
klant de derde op de hoogte van het eigendomsvoorbehoud. Hij stelt EWS 
onmiddellijk in kennis van de door de derde ingestelde vorderingen. 

5. EWS geeft voorbehouden goederen vrij voor zover en voor zover de 
waarde ervan de te waarborgen vordering met meer dan 10% overstijgt. 

6. De klant is verplicht een onder eigendomsvoorbehoud gekocht object op 
eigen kosten te verzekeren tegen diefstal, brand en water- en andere 
schade ten behoeve van EWS. EWS heeft het recht een onder 
eigendomsvoorbehoud gekocht voorwerp op kosten van de klant te 
verzekeren tegen diefstal, brand en water- en andere schade ten gunste 
van EWS indien de klant niet binnen 5 werkdagen op verzoek een bewijs 
van adequate verzekering overlegt. De klant cedeert hierbij bij voorbaat 
aan EWS als zekerheid voor de betaling van de schadevergoeding 
vorderingen op de verzekeraar van een door de klant afgesloten 
verzekering. EWS aanvaardt de opdracht. 

7. Verwerking of omvorming van de voorbehouden goederen door de koper 
geschiedt steeds ten behoeve van EWS. Indien de goederen waarop een 
eigendomsvoorbehoud rust worden verwerkt met andere goederen die niet 
aan EWS toebehoren, verkrijgt EWS mede-eigendom van de nieuwe zaak 
in de verhouding van de waarde van de goederen waarop een eigendoms-
voorbehoud rust (eindfactuurbedrag inclusief BTW) tot de andere 
verwerkte goederen op het moment van verwerking. Voor het overige is op 
het door verwerking ontstane nieuwe goed hetzelfde van toepassing als 
op de voorbehouden goederen. 



8. De toestemming tot wederverkoop overeenkomstig artikel 8.3 van deze 
contractvoorwaarden is niet van toepassing in geval van levering in 
Denemarken, aangezien het Deense eigendomsrecht geen uitgebreid 
eigendomsvoorbehoud kent. In dit geval is wederverkoop alleen 
toegestaan indien EWS daarvoor in het individuele geval uitdrukkelijk 
toestemming heeft verleend. 

9. EWS verleent deze toestemming op voorwaarde dat de klant voldoende 
vervangende zekerheden stelt. Indien de toestemming voor wederverkoop 
niet wordt verleend, heeft EWS recht op schadeclaims in geval van 
wederverkoop door de klant. 

10. In geval van contractbreuk door de koper, in het bijzonder wanbetaling 
ondanks het stellen van een termijn, heeft EWS het recht zich uit het 
contract terug te trekken en de goederen onder eigendomsvoorbehoud op 
kosten van de handelspartner terug te nemen of de overdracht van de 
vordering tot teruggave van de koper tegenover derden te eisen. 

 

§ 8 Vorderingen wegens gebreken en verplichting tot onderzoek en 
kennisgeving van gebreken 

1. De klant mag de ontvangst van de goederen niet weigeren wegens 
onbeduidende gebreken die het gebruik van de goederen voor het 
contractuele doel niet in gevaar brengen. Ook in dit geval heeft hij slechts 
recht op de wettelijke garantierechten overeenkomstig de volgende 
bepalingen. 

2. De vorderingen van de klant wegens gebreken zijn beperkt tot zijn recht 
op nakoming achteraf. Indien ook een tweede poging tot nakoming mislukt, 

kan de klant een prijsvermindering eisen of, naar zijn keuze, de 
overeenkomst opzeggen. 

3. Alle vorderingen die voortvloeien uit de gebrekkigheid van de door EWS 
geleverde goederen - met inbegrip van alle vorderingen tot schadever-
goeding alsmede daarmee overeenstemmende concurrerende 
vorderingen tot schadevergoeding uit niet-contractuele aansprakelijkheid- 
verjaren een jaar na de levering van het voorwerp van de aankoop, tenzij 
het voorwerp van de aankoop overeenkomstig zijn gebruikelijke gebruik 
voor een gebouw is gebruikt en de gebrekkigheid ervan heeft veroorzaakt. 
De door EWS verkochte goederen zijn alleen voor gebouwen bedoeld als 
EWS of de fabrikant daar uitdrukkelijk op wijzen. Niettegenstaande 
bovenstaande bepaling in de clausules 9.1. en 9.2 p. 1, blijft de 
aansprakelijkheid voor vorderingen wegens schade aan leven, lichaam of 
gezondheid onaangetast in geval van opzet of grove nalatigheid, alsmede 
bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Voorts blijft de 
regeling inzake de beperking van regresvorderingen in de zin van § 479 
BGB onverlet. 

4. De klant dient het voorwerp van aankoop onmiddellijk na levering te 
inspecteren en EWS in kennis te stellen van klachten met betrekking tot bij 
inspectie herkenbare afwijkingen in kwantiteit en kwaliteit. De 
kennisgeving moet binnen acht dagen na de levering schriftelijk door EWS 
zijn ontvangen. 

5. Het regresrecht van de klant krachtens § 478 BGB is beperkt tot hetgeen 
de klant op grond van wettelijke voorschriften verplicht is aan de 
consument te betalen. Een beroep op EWS is uitgesloten voor elke 
verdergaande aansprakelijkheid, bijvoorbeeld op grond van overgenomen 
garanties of andere overeenkomsten tot uitbreiding van de 
aansprakelijkheid. 

6. Na de levering van de goederen is het uitsluitend de verantwoordelijkheid 
van de klant om te zorgen voor een goede behandeling en opslag. 

7. De klant draagt de volledige kosten van de controle op een gebrek aan de 
geleverde goederen indien de schade aan de goederen duidelijk 
veroorzaakt is door een verkeerde behandeling of opslag van de goederen 
door de klant. 

 

§ 9 Vorderingen tot schadevergoeding 

1. Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten met de volgende 
uitzonderingen. De uitsluiting geldt niet voor zover de schadeclaims 
gebaseerd zijn op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van EWS, 
zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. De 
uitsluiting is ook niet van toepassing voor zover het gaat om schade door 
letsel aan leven, lichaam of gezondheid die gebaseerd is op een opzettelijk 
of nalatig plichtsverzuim van EWS, zijn wettelijke vertegenwoordiger of 
plaatsvervanger. De bovenstaande uitsluiting geldt voorts niet voor 
vorderingen die voortvloeien uit de schending van wezenlijke 
verplichtingen van EWS die uit het contract voortvloeien. 

2. Voor zover de schade niet voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of 
gezondheid, zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant beperkt 
tot de voor het contract typische, voorzienbare schade. 

 

§ 10 Verzuim van aanvaarding 

Indien de klant ondanks een herinnering en het stellen van een redelijke termijn 
de goederen niet in ontvangst neemt, zonder het recht te hebben de 
inontvangstneming te weigeren, heeft EWS het recht een schadevergoeding ter 
hoogte van 15% van de koopprijs te eisen. De bewering van een hogere schade 
en het bewijs van geen of aanzienlijk lagere schade blijven onverlet. 

 

§ 11 Verbod op overdracht 

De klant is niet gerechtigd de hem krachtens deze overeenkomst toekomende 
vorderingen zonder toestemming van EWS aan derden over te dragen.  

 

 

§ 12 Buitengewoon herroepingsrecht 

EWS kan zich met betrekking tot de door beide partijen nog niet vervulde 
prestaties uit de overeenkomst terugtrekken indien de klant zijn betalingen 
staakt, indien door de klant of op toelaatbare wijze door EWS of een andere 
schuldeiser een insolventieprocedure volgens §§ 14 en 15 van het Duitse 
wetboek van insolventie of een vergelijkbare wettelijke procedure is 
aangevraagd, indien een dergelijke procedure wordt geopend of indien de 
opening van een dergelijke procedure wordt afgewezen wegens gebrek aan 
vermogen. 

 

§ 13 Terugname van geleverde zonnepanelen 

EWS is lid van de vereniging PV CYCLE. Daarom kunnen bij EWS gekochte 
fotovoltaïsche modules die niet langer nodig zijn, kosteloos worden verwijderd 
via de door deze vereniging aangeboden kanalen. Hierdoor ontstaat echter geen 
vordering van de klant op EWS voor de verwijdering van dergelijke 
fotovoltaïsche modules. EWS heeft daarom het recht om dit aanbod te allen tijde 
in te trekken en ook om zijn lidmaatschap van de vereniging PV CYCLE te 
beëindigen zonder dat de klant uit dien hoofde enige aanspraak op EWS kan 
maken. 

 

§ 14 Technische plantoelichting, berekeningsinstrumenten 

1. Voor zover EWS-planningsaanbevelingen voor de montage en/of 
installatie van de goederen doet, zijn dit slechts aanbevelingen die naar 
beste weten als hulp voor de zakenpartner worden gedaan. 

2. Deze aanbevelingen vormen geen contractuele verplichting voor EWS. De 

zakenpartner kan echter via een afzonderlijk te sluiten contract gebruik 
maken van de planningsdiensten van EWS. 

3. Het gebruik van de aanbevelingen volgens punt 1 door de zakenpartner is 
op risico van de zakenpartner en wordt door EWS van elke 
aansprakelijkheid uitgesloten. 

4. De toestemming voor commercieel gebruik van alle door EWS ter 
beschikking gestelde plannings- en calculatietools en 
informatieaanbiedingen van gespecialiseerde planners vereist een actieve 
zakelijke relatie tussen EWS en de betreffende gebruiker en uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van EWS. Het downloaden van deze tools is 
verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van EWS. Deze 
toestemming van EWS wordt pas geacht te zijn verleend nadat EWS de 
gebruiker/gebruikster een toegangscode voor het EWS- partnergebied (op 
www.fotovoltaiek.nl) heeft verstrekt en kan te allen tijde worden 
ingetrokken. Alle broncodes, berekeningen en weergaven in deze 
softwareoplossingen blijven eigendom van EWS en mogen in geen geval 
op een andere manier worden gebruikt (bijv. door slechts delen van de tool 
te koppelen of de broncode dienovereenkomstig te kopiëren/aan te 
passen) of aan derden worden doorgegeven. EWS aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor problemen of schade die voortvloeien uit de 
integratie van planning en informatieaanbiedingen van EWS GmbH & Co 
KG op de websites van zakenpartners. 

5. EWS wijst er uitdrukkelijk op dat elke aansprakelijkheid van EWS bij het 
gebruik van alle door EWS ter beschikking gestelde plannings- en 
berekeningstools en alle op www.fotovoltaiek.nl aangeboden informatie 
uitgesloten is. Het gebruik van informatie en resultaten die met deze 
plannings- en berekeningsinstrumenten worden verkregen, geschiedt op 
eigen risico van de gebruiker. Zij kunnen de gebruiker slechts dienen als 
referentiepunt en de eigen berekeningen en de communicatie tussen 
eindklanten en gespecialiseerde planners vereenvoudigen. Hier gelden 
speciale gebruiksvoorwaarden, waarvan elke gebruiker de geldigheid 
actief moet bevestigen alvorens de tools te gebruiken. 

 

§ 15 Formele eis 

De partijen komen overeen dat alle verklaringen en kennisgevingen die uit 
hoofde van dit contract moeten worden gedaan en alle wijzigingen van het 
contract schriftelijk moeten worden gedaan. 

 

§ 16 Gevolgen voor latere overeenkomsten 

Door de opneming van deze algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden komen 
de partijen overeen dat deze ook van toepassing zijn op alle toekomstige tussen 
hen gesloten koopovereenkomsten; uitdrukkelijke opneming is daarvoor niet 
vereist. 

 

§ 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Duits recht van toepassing. De 
toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten. 

2. De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband 
houden met deze overeenkomst is Flensburg. 

 

§ 18 Aanvullende verordening 

Indien een of meer bepalingen van deze contractvoorwaarden of van het 
gesloten contract ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen 
onaangetast. De partijen verbinden zich er ook toe de ongeldige overeenkomst 
te vervangen door een overeenkomst die de ongeldige overeenkomst zo dicht 
mogelijk benadert wat de economische gevolgen ervan betreft. 

 

Handewitt, 23.06.2022 

http://www.fotovoltaiek.nl/
http://www.fotovoltaiek.nl/

