
  
Advansor A/S – Algemene verkoopvoorwaarden 
 
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten 
en diensten (de 'Producten') door Advansor A/S ('Advansor') aan elke klant (de 'Koper'). 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze Voorwaarden wederzijds bindend 
voor Advansor en de Koper. Advansor is niet gebonden door voorwaarden die door de 
Koper worden verstrekt en die afwijken van deze Voorwaarden, tenzij dergelijke 
voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen tussen Advansor en de Koper. Bovendien is 
Advansor niet gebonden aan voorwaarden die door de Koper worden verstrekt, ongeacht 
of Advansor bezwaren heeft ingediend tegen dergelijke voorwaarden. 
 
1. Orderbevestiging 
Inkoopoffertes worden alleen geacht te zijn geaccepteerd wanneer de Koper de 
schriftelijke aanvaarding van het aanbod door Advansor in de vorm van een 
orderbevestiging heeft ontvangen. Orderbevestigingen kunnen elektronisch worden 
ingediend.  
 
Als de koper een reeds bevestigde bestelling wil wijzigen en Advansor dit verzoek 
aanvaardt, kan dit leiden tot wijzigingen in de prijsstelling en andere voorwaarden, en 
wordt een onkostenvergoeding voor de wijziging in rekening gebracht. De vergoeding 
wordt op verzoek vermeld. 
 
 
2. Annulering 
Over het algemeen kunnen orders niet worden geannuleerd nadat Advansor een 
orderbevestiging heeft verstrekt omdat het product op maat is gemaakt. Als het product 
echter na beoordeling door Advansor een gestandaardiseerde oplossing is, kan annulering 
worden aanvaard na instemming en betaling van onkostenvergoeding. Door annulering na 
afgifte van de orderbevestiging bedraagt de onkostenvergoeding tot 4 weken vóór de 
levering 25% van de bestelwaarde. Onkostenvergoeding bij annuleringen later dan 4 weken 
vóór levering is 50% van de bestelwaarde.  

 
3. Levering en risico-overdracht 
De producten worden FCA geleverd (Free Carrier) Rosbjergvej 7A, 8220 Brabrand, 
Denemarken. Als de levering wordt vertraagd vanwege redenen aan de kant van de Koper, 
heeft Advansor het recht om de producten te scheiden en op te slaan op kosten en risico 
van de Koper met betrekking tot de geëtiketteerde producten die aan de koper 
toebehoren. In dergelijke gevallen gaat het risico van de producten op het moment van de 
opslag over op de koper. Ongeacht of Advansor heeft aanvaard dat de levering is 
uitgesteld, heeft Advansor het recht om de producten aan de koper te factureren alsof ze 
reeds werden geleverd op de overeengekomen datum en onder de voorwaarden als 
uiteengezet in punt 6 van deze verkoopvoorwaarden. De Koper is verantwoordelijk voor 
het afsluiten van een verzekering op de Producten na levering. Het is ook de 
verantwoordelijkheid van de Koper om het product te verzekeren dat Advansor op zijn 
terrein opslaat nadat het risico aan de Koper is overgedragen. Indien de Koper nalaat 
informatie te verstrekken over het vervoermiddel of de plaats van levering, heeft Advansor 
het recht om de Producten aan de Koper te verzenden met behulp van een door Advansor 
gekozen vervoermiddel naar een door Advansor aangewezen bestemming, zoals de 
vestigingsplaats van de Koper. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de 
Koper. Als de klant niet de volledige verkoopwaarde betaalt, behoudt Advansor het 
eigendomsrecht op het product.  
FCA moet geïnterpreteerd worden volgens de toepasselijke versie van Incoterms op de 
datum van de orderbevestiging.  
Advansor zal de verzending regelen met behulp van een door Advansor gekozen 
vervoerder, indien de Koper dit verzoekt. Deze dienst heeft geen invloed op de risico-
overdracht of verzekeringsaansprakelijkheid. 
 
4. Vertraging 
Indien Advansor niet op het overeengekomen tijdstip levert, kan de Koper een schriftelijk 
verzoek tot levering indienen en een definitieve, redelijke leveringstermijn bepalen. Indien 
de levering niet binnen deze termijn plaatsvindt, heeft de Koper het recht om de aankoop 
te annuleren en schadevergoeding te eisen voor alle gedocumenteerde directe verliezen. 
Daarnaast heeft de Koper niet het recht om vorderingen in te stellen tegen Advansor met 
betrekking tot enige vertraging. 
 
5. Prijzen 
De prijzen van de Producten van Advansor zijn vermeld, exclusief BTW en andere 
heffingen. In geval van materiële wisselkoerswijzigingen, overheidsingrijpen of dergelijke 
behoudt Advansor zich het recht voor om de overeengekomen prijzen voor nog niet 
geleverde Producten aan te passen.  
 
6. Betalingsvoorwaarden 
Alle betalingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum. Na de 
vervaldag wordt een rente van 2% per maand op achterstallige betalingen aangerekend. 
 
7. Productinformatie 
Alle productinformatie, ongeacht of deze wordt verstrekt door Advansor of een van de 
toeleveranciers van Advansor, inclusief informatie over gewicht, afmetingen, capaciteit of 
andere technische gegevens in catalogi, omschrijvingen, brochures, advertenties enz., is 
uitsluitend ter informatie en is alleen bindend voor zover uitdrukkelijk door Advansor 
vermeld in de offerte en/of de orderbevestiging. Specifieke vereisten die door de Koper zijn 
opgesteld, zijn alleen bindend als ze door Advansor zijn bevestigd. 
 
8. Beschermde en vertrouwelijke informatie 
Elk type informatie dat niet openbaar is, waaronder tekeningen en technische 
documenten, die door Advansor aan de Koper worden doorgegeven ('Vertrouwelijke 
informatie'), blijft eigendom van Advansor en moet door de Koper vertrouwelijk worden 
behandeld. Vertrouwelijke informatie mag zonder schriftelijke toestemming van Advansor 
niet worden gekopieerd, gereproduceerd of openbaar gemaakt aan derden of worden 
gebruikt voor andere doeleinden dan als bedoeld op het moment van overdracht van 
dergelijke informatie. Vertrouwelijke informatie moet op verzoek worden geretourneerd. 
 
9. Wijzigingen 
Advansor behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan haar 
producten aan te brengen, op voorwaarde dat dit de overeengekomen technische 
specificaties of de formele functie van de Producten niet wezenlijk zal wijzigen. 
 
 
 
 

10. Klachten onder garantie 
Claims met betrekking tot non-conformiteiten, vertragingen, productaansprakelijkheid of 
andere schadeclaims moeten zonder onnodige vertraging schriftelijk worden ingediend bij 
Advansor.  
Advansor verbindt zich ertoe, naar eigen goeddunken, producten of defecte onderdelen te 
repareren of vervangende te leveren die, na een inspectie door Advansor, niet-conform 
blijken te zijn als gevolg van gebreken in vakmanschap, ontwerp of materialen, op 
voorwaarde dat de Koper binnen 12 maanden na levering van het Product klaagt. 
Bij klachten over afwijkingen moet de klachtenprocedure van Advansor worden gevolgd: A) 
Advansor stuurt een vervangend onderdeel naar de Koper voor eigen rekening en risico, 
inclusief een factuur. B) De Koper stuurt het defecte onderdeel voor eigen rekening en 
risico naar Advansor (inclusief informatie over de klacht, beschrijving van de vermeende 
niet-conformiteit en de naam van de contactpersoon van Advansor). Het product moet 
worden geretourneerd zonder extra gemonteerde onderdelen. C) Indien de inspectie van 
Advansor aantoont dat het product of het onderdeel niet conform is, wordt het product 
voor rekening en risico van de Koper teruggestuurd naar de Koper en dient de eerder aan 
de Koper voorgelegde factuur door de Koper voldaan te worden. Indien Advansor 
afwijkingen vindt, zal Advansor een creditnota indienen voor de eerder ingediende factuur. 
Advansor draagt geen kosten voor het vervangen van defecte onderdelen.  
Voorwaarde voor goedkeuring van een non-conformiteit is dat de servicehandleidingen en 
aanwijzingen van Advansor, de opstartgids en soortgelijke procedures zijn gevolgd. 
Daarnaast heeft de Koper niet het recht om vorderingen in te stellen tegen Advansor in 
verband met niet-conforme producten. 
 
11. Herstellingen zonder kosten en gebreken in vakmanschap 
In geval van fabricagefouten in producten/onderdelen, waarbij het product/onderdeel 
defect is op het moment van levering (vóór de ingebruikname), kan Advansor, naast de 
dekking voorzien in punt 10, ook alle kosten dragen die gepaard gaan met de 
reparatie/vervanging van het product/onderdeel. Advansor kan een vergoeding betalen 
voor de verbruikte tijd tegen een overeengekomen tarief.  
 
12. Productaansprakelijkheid 
Advansor is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een product aan 
eigendommen of roerende zaken terwijl het product in het bezit is van de Koper. 
Bovendien is Advansor niet aansprakelijk voor schade aan producten die door de Koper zijn 
geproduceerd of producten die producten bevatten die door de Koper zijn geproduceerd. 
In de mate waarin Advansor aansprakelijk is voor een product ten opzichte van een derde 
partij voor dergelijke schade, is de Koper verplicht Advansor schadeloos te stellen. 
Daarnaast is de Koper verplicht om zich als medeverweerster aan te sluiten bij Advansor 
voor de rechtbank of arbitragecommissie om alle vorderingen die tegen Advansor zijn 
ingesteld als gevolg van dergelijke schade te horen. Indien een derde een vordering instelt 
tegen een van de Partijen voor de aansprakelijkheid voor dergelijke schade, dient deze 
Partij de andere Partij hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen.  
 
13. Gevolgschade en indirecte schade 
Advansor is niet aansprakelijk jegens de Koper voor enige vorm van gevolgschade of 
indirect verlies voortvloeiend uit of in verband met een koopovereenkomst die valt onder 
deze Algemene verkoopvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot 
productieonderbreking of verlies van winst, goodwill of gegevens.  
 
14. Intellectuele eigendomsrechten 
Indien een product wordt geleverd met de vereiste software, verwerft de Koper een niet-
exclusieve softwarelicentie in de vorm van een gebruiksrecht op de software dat beperkt is 
tot het doel vermeld in de bijgesloten productspecificaties. Daarnaast verwerft de Koper 
geen rechten in de vorm van licenties, octrooien, auteursrechten, handelsmerken of 
andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het product. De Koper verwerft 
geen rechten op broncode voor de software, algoritmen of dergelijke.  
 
15. Verbod op doorverkoop aan specifieke klanten en landen 
De Producten van Advansor zijn uitsluitend geproduceerd voor civiel gebruik. De Producten 
van Advansor mogen niet worden gebruikt of doorverkocht voor doeleinden die op 
enigerlei wijze verband houden met chemische, biologische of nucleaire wapens of 
raketten die dergelijke wapens kunnen leveren. De Producten van Advansor mogen niet 
worden verkocht aan personen, bedrijven of andere organisaties waarvan bekend is of 
vermoed wordt dat ze verband houden met enige vorm van terrorisme of illegale 
drugsactiviteiten. De Producten van Advansor kunnen onderhevig zijn aan wettelijke 
voorschriften of beperkingen en er kunnen dus beperkingen voor gelden op de verkoop 
aan landen/klanten die onder een export-/importverbod vallen. Dergelijke beperkingen 
moeten in acht worden genomen bij het doorverkopen van de Producten van Advansor aan 
dergelijke landen/klanten. De Producten van Advansor mogen niet worden doorverkocht in 
geval van twijfel of vermoeden over het feit of de Producten voor de bovengenoemde 
doeleinden mogen worden gebruikt. Indien de Koper op de hoogte is van of vermoedt dat 
de bovenstaande voorwaarden zijn geschonden, moet de Koper Advansor onmiddellijk op 
de hoogte brengen.  
 
16. Overmacht 
Advansor heeft het recht om bestellingen te annuleren of de levering van Producten uit te 
stellen, en is in het algemeen niet aansprakelijk voor enige niet-levering, niet-conforme of 
vertraagde levering geheel of gedeeltelijk door omstandigheden waarop Advansor 
redelijkerwijs geen invloed heeft, zoals natuurrampen, rellen, onrust, oorlog, terrorisme, 
brand, openbare decreten, staking, lock-out, vertraging, schaarste van goederen, 
gebrekkige energievoorziening of vertraging in leveringen van Advansor's leveranciers als 
gevolg van overmacht. In dat geval worden alle bevoegdheden van de Koper opgeschort of 
komen te vervallen. De Koper heeft niet het recht om schadevergoeding te eisen of andere 
vorderingen tegen Advansor in te stellen als Advansor de levering uitstelt of annuleert. 
 
17. Scheidbaarheid 
Indien een of meer bepalingen in deze Algemene verkoopvoorwaarden ongeldig, onwettig 
of onafdwingbaar worden verklaard, zal dit de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid 
van de andere bepalingen niet aantasten. 
 
18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Geschillen tussen de Partijen die voortvloeien uit of verband houden met een 
koopovereenkomst die onder deze Algemene verkoopvoorwaarden valt, moeten worden 
beslecht door een rechtbank in Aarhus, Denemarken en in overeenstemming met de 
Deense wet. 
 
Aarhus, 15 juli 2021 

 
 



  
Advansor A/S 
Advansor A/S Tel: +45 7025 0030 
Rosbjergvej 7A CVR-nr.: 29 40 14 62 
8220 Brabrand DK-BTW-nr.: 29 40 14 62 
Denemarken PL-BTW-nr: 5263199651 
 
Bankgegevens: 
SEB Bank  Deutsche Bank 
Postbus 100  An den Dominikanem 11-27 
Tel: +45 33 28 10 00  D 50668 Keulen, Duitsland 
  Tel.: +49 (0221) 142-4920 
DKK-rekening: 5295-0010031656 
SWIFT-code : ESSEDKKK 
IBAN-nummer: DK1352950010031656 
 
EUR-rekening:  
SWIFT: DEUTDEDKXXX 
IBAN: DE55370700600191040500 
 
 
 

Bijzondere overeengekomen voorwaarden 

Tussen de partijen zijn de volgende bijzondere voorwaarden overeengekomen als 
aanvulling op de algemene voorwaarden: 

 


