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ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID     

1. Op alle aanbiedingen, diensten en leveringen van Trafa BV (hierna :Trafa) aan Opdrachtgever, 

zowel in Nederland als in het buitenland, zijn de meest recente Metaalunievoorwaarden  van 

toepassing.  Voor buitenlandse leveringen wordt gebruik gemaakt van de in het Engels 

vertaalde versie van de Metaalunievoorwaarden. De Nederlandse versie is echter altijd leidend.   

2. In aanvulling op / afwijking van de Metaalunievoorwaarden  zijn daarnaast deze aanvullende 

voorwaarden van toepassing.  

3. Bij strijdigheid met de  Metaalunievoorwaarden, prevaleren de bepalingen uit deze 

Aanvullende Leveringsvoorwaarden. 

 

ARTIKEL 2 OFFERTES EN PRIJZEN / TARIEVEN 

1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende twee maanden, behoudens 

de prijsopgave ten aanzien van materiaaltoeslag(en).  Indien derhalve een toeslag in een 

offerte of aanbieding is opgenomen, is de geldigheid van de offerte of aanbieding ten aanzien 

van deze toeslag één week na de datum van de offerte. 

2. De in aanbiedingen, offertes en prijslijsten vermelde prijzen en tarieven gelden steeds per stuk 

/ onderdeel, tenzij anders aangegeven. Zij zijn steeds exclusief btw, eventuele invoerrechten 

en buitenlandse belastingen. 

3. Verstrekte prijslijsten zijn slechts een momentopname. Opdrachtgever dient altijd contact op 

te nemen met Trafa ten aanzien van de meest actuele prijzen.  

4. Eventuele kortingen zijn slechts van toepassing indien zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen 

en schriftelijk of per e-mail door Trafa zijn bevestigd. Kortingen vervallen wanneer de 

toepasselijke betalingstermijn is verstreken en het factuurbedrag door Opdrachtgever niet 

binnen deze termijn is voldaan. 

5. Op bepaalde goederen / producten kan een materiaaltoeslag van toepassing zijn. De hoogte 

van de toeslag wordt op de dag van bestelling bepaald door Trafa. De toeslag heeft betrekking 

op halffabricaten koper, aluminium en transformatorblik. 

6. Bij een orderbedrag tot en met € 250 - exclusief btw - wordt € 25 administratiekosten in 

rekening gebracht.  

 

ARTIKEL 3   SPOEDORDERS 

Trafa streeft er naar om spoedorders binnen 5 productiedagen afhaal- of verzendgereed te maken. 

Partijen kunnen hierover nadere afspraken maken. In geval van spoedorders worden geen 

kortingen (zoals basiskortingen / kwantumkortingen) verstrekt. Ook overige bestaande of 

afgesproken vaste kortingen komen in geval van spoedorders te vervallen.  

 

ARTIKEL  4 VERPAKKING 

De verpakkingskosten zijn inbegrepen. Alle producten/orders met een (gezamenlijk) gewicht tot 

30kg worden in beginsel verpakt in kartonnen dozen. Indien het (gezamenlijk) gewicht van de 

producten/orders meer is dan 30kg, worden deze verpakt op pallets, tenzij anders 

overeengekomen. De pallets worden in bruikleen gegeven, hetgeen betekent dat deze te allen tijde 

eigendom blijven van DHL, doch in elk geval niet overgaan in eigendom op Opdrachtgever.  
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 ARTIKEL 5 SCHADE / RECLAMATIES 

Opdrachtgever is gehouden de producten/order bij ontvangst te controleren. Indien goederen en/of 

verpakkingen beschadigd zijn, dient Opdrachtgever onverwijld de op de pakbon vermelde 

instructies op te volgen. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kunnen reparatie of eventuele her-

levering niet worden gegarandeerd.  

 

ARTIKEL  6 VERVOER EN VERVOERSKOSTEN 

1. De opgegeven prijzen gelden binnen Nederland voor alle leveringen VRACHT OP REKENING 

“ongelost”. Dit houdt in dat door Trafa het vervoer wordt geregeld tot het door Opdrachtgever 

opgegeven adres. Het risico van schade bij laden en transport is voor rekening van Trafa / de 

vervoerder. Het bepaalde in artikel 6.2 van de Metaalunievoorwaarden is niet van toepassing.  

2. Voor leveringen binnen Nederland kunnen andere vervoersafspraken worden gemaakt. Er 

zullen dan echter andere tarieven gelden. Deze kunnen bij Trafa worden opgevraagd. Ook kan 

Opdrachtgever er voor kiezen het vervoer zelf te regelen, op eigen kosten 

3. Voor bestemmingen buiten Nederland geldt de levering op basis van de incoterms “EX 

WORKS” (af fabriek), zoals opgenomen in de Metaalunievoorwaarden.  

 

ARTIKEL  7 BETALINGEN 

Alle facturen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan op de door Trafa aangegeven 

bankrekening.  

 

ARTIKEL  8 OPZEGGINGEN  

1. Ten aanzien van (tussentijdse) opzeggingen door Opdrachtgever is hetgeen in artikel 7:764 

BW is opgenomen van overeenkomstige toepassing. 

2. Wanneer door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden de uitvoering van het 

werk gedurende meer dan twee maanden onderbroken is of stelselmatig wordt vertraagd, is Trafa 

bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen en het honorarium en alle kosten voor het 

werk tot het moment  van beëindiging in rekening te brengen, hieronder tevens begrepen 

gederfde winst, zonder dat Trafa gehouden is enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te 

voldoen.  

3. Ook is Trafa bevoegd tot opzegging (‘beëindiging in onvoltooide staat’) als Opdrachtgever in staat 

van faillissement is verklaard, surséance van betaling is gevraagd door of ten aanzien van 

Opdrachtgever, Opdrachtgever onder bewind is gesteld of als Opdrachtgever komt te overlijden 

en de erfgenamen aangeven het werk niet te willen overnemen. De vordering van Trafa op 

Opdrachtgever is alsdan in haar geheel, dus voor het gehele werk, direct opeisbaar.  

 


