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1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Speeco: Speeco V.O.F. (KvK nr. 77300017) gevestigd en
kantoorhoudende te Eindhoven (5615 CX), aan de
Boutenslaan 12, de gebruikers van deze Voorwaarden.
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon
met wie Speeco een Overeenkomst aangaat of met wie
Speeco in onderhandeling treedt en/of een aanbieding
doet.
Overeenkomst: de overeenkomst(en) betreffende de
verkoop van Producten door Speeco aan Afnemer.
Partij/Partijen: Speeco en/of Afnemer.
Producten: de zaken, hoe dan ook genaamd of
aangeduid, die door Speeco (al dan niet in de webshop)
worden aangeboden en/of die op grond van een
Overeenkomst aan Afnemer worden geleverd.
Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
van Speeco.
2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten
zijn uitsluitend deze Voorwaarden van toepassing.
Aanvullende dan wel van deze Voorwaarden afwijkende
bepalingen gelden slechts indien Partijen dit schriftelijk
zijn overeengekomen. Deze Voorwaarden zijn eveneens
van toepassing op eventuele toekomstige
rechtsbetrekkingen tussen Speeco en Afnemer.
2.2. Indien de Afnemer eigen algemene
(inkoop)voorwaarden hanteert met van de Voorwaarden
afwijkende bedingen, worden deze door Speeco
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Voor zover enige bepaling of enig gedeelte van een
bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan
ook geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt
verklaard, dan doet dit niet af aan de verbindendheid
van de overige bepalingen van de Voorwaarden en/of
het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
Partijen zullen tijdig in overleg treden om (het gedeelte
van) de onverbindend verklaarde bepaling te vervangen.
3. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de
Overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Speeco zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aan
drukfouten, onjuistheden en wijzigingen kunnen door
Afnemer geen rechten worden ontleend.
3.2. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen
tot staand door schriftelijke en/of elektronische
(order)bevestiging van Speeco. Een Overeenkomst kan
eveneens tot stand komen doordat Speeco zonder
voorafgaande (schriftelijke/elektronische) bevestiging
geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft of heeft gegeven
aan de door Afnemer geplaatste bestelling. In dat geval
draagt Afnemer steeds het risico voor de uitvoering van
de Overeenkomst en de als gevolg daarvan ontstane
kosten en schade.
3.3. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en
omvang geen aanbieding of offerte wordt verzonden,
wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en
volledig te weergeven.
3.4. Speeco heeft te allen tijd het recht bestellingen te
weigeren en/of aan de levering nadere voorwaarden te
verbinden.
3.5. De aanbiedingen en offertes van Speeco gelden niet
zonder meer voor toekomstige rechtsbetrekkingen
tussen Speeco en Afnemer. Laatstgenoemde kan aan
eerdere offertes en aanbiedingen geen rechten
ontlenen.
4. Prijzen
4.1. Alle prijzen voor de levering van Producten zijn in de
aanbiedingen en offertes van Speeco uitgedrukt in
Euro’s (€) en exclusief omzetbelasting (btw) en
invoerkosten, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven
en/of overeengekomen.
4.2. Speeco heeft te allen tijde het recht om ingeval van
stijging van kostprijsbepalende componenten, ongeacht
de voorzienbaarheid daarvan, de door haar gehanteerde
prijzen te verhogen. Onder kostprijsbepalende
componenten worden onder meer verstaan (nietlimitatief): kostenstijgingen die voortvloeien uit een
verhoging of wijziging van de lonen, lasten,
belastingtarieven, rechten, retributies, vrachten,
heffingen, prijzen van grondstoffen en energie,
wisselkoersveranderingen, kostprijsverhoging van
andere leveranciers in de keten en/of wetswijzigingen.
Een dergelijke prijsverhoging geeft de Afnemer geen

recht om de Overeenkomst te ontbinden. De
prijsverhoging geldt enkel voor die delen van de
Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd.

vordering van de Afnemer op Speeco, uit welke hoofde
dan ook.
6. Termijnen, levering en risico-overgang

4.3. Indien een Product (tijdelijk) niet leverbaar is,
ontvangt Afnemer uiterlijk één maand na ontvangst van
de bestelling bericht hierover. Afnemer kan in dat geval
kosteloos de bestelling annuleren. Indien Afnemer
Speeco reeds heeft betaald voor het Product, dan wordt
het betaalde bedrag aan Afnemer terugbetaald of vindt
er verrekening plaats met nog openstaande vorderingen
van Speeco en Afnemer. In dergelijke gevallen is Speeco
geen schadevergoeding verschuldigd.
5. Betaling
5.1. Betalingen dienen te geschieden binnen de op de
factuur aangegeven betalingstermijnen. Voor zover er
geen expliciete afspraken zijn gemaakt, dient de
Afnemer het bedrag binnen 30 dagen na de
factuurdatum te voldoen. Bij gebreke van betaling
verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder
dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling
vereist is.
5.2. Indien de Afnemer het door hem verschuldigde
bedrag niet tijdig voldoet, is hij over het (factuur)bedrag
vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van
volledige voldoening een rente verschuldigd van 1,5%
per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is,
in welk geval de hoogste rente geldt.
5.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die
gemaakt zijn bij het innen van enige vordering op
Afnemer, daaronder begrepen de kosten voor het
inschakelen van advocaten, deurwaarders en
incassobureaus, komen te laste van de Afnemer, zonder
dat Speeco dit voorafgaand dient te melden. De
buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 %
van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van €
750,-.

6.1. De door Speeco opgegeven termijnen waarbinnen
Producten zullen worden geleverd, hebben steeds een
indicatieve strekking en gelden voor Speeco niet als
fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
6.2. Speeco is na het niet tijdig leveren van Producten
pas in verzuim, nadat zij door Afnemer schriftelijk in
gebreke is gesteld, ook indien er een (fatale) termijn is
overeengekomen.
6.3. In geval van overmacht en/of vertraging door – al
dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de
Opdrachtgever of een derde, zal de leveringstermijn
verlengd worden met (tenminste) de duur van de
vertraging.
6.4. Indien Afnemer de Producten niet tijdig afneemt
en/of onvoldoende informatie verstrekt aan Speeco voor
het tijdig leveren van de Producten, is de Afnemer van
rechtswege in verzuim en komen alle kosten die ten
gevolge daarvan ontstaan voor diens rekening,
daaronder mede begrepen de kosten voor opslag.
Speeco is gerechtigd om alle schade die zij lijdt wegens
het niet (kunnen) leveren op de overeengekomen plaats
en/of tijdstip, verhalen op Afnemer.
6.5. Speeco is bevoegd om bestellingen in gedeelten te
leveren. Speeco mag ieder deel afzonderlijk factureren
en bij Afnemer in rekening brengen. De Afnemer is
verplicht om deze facturen te betalen overeenkomstig
hetgeen bepaald is in deze voorwaarden.
6.6. Vanaf het tijdstip van levering komt het geleverde
voor rekening en risico van Afnemer.
7. Gebreken en tekortkomingen

5.4. Speeco is gerechtigd om voorafgaande aan de
levering vooruitbetaling en/of zekerheidstelling van
Afnemer te verlangen. Indien Afnemer niet (tijdig) aan
dit verzoek gehoor geeft, dan is Speeco gerechtigd om
de Overeenkomst te ontbinden. In dergelijke gevallen
heeft Speeco recht op schadevergoeding. De Afnemer
kan geen enkel recht doen gelden ten aanzien van het
nakomen van de Overeenkomst, voor zover hij niet aan
de vooruitbetaling en/of zekerheidstelling heeft voldaan.
5.5. Betalingen van Afnemer strekken achtereenvolgens
ter voldoening van de eventueel verschuldigde
buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke
kosten, de verschuldigde renten en daarna pas in
volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen,
ongeacht andersluidende aanduidingen van de Afnemer.
5.6. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Speeco is
het Afnemer niet toegestaan om zijn
betalingsverplichting(en) jegens Speeco op te schorten,
te verrekenen en/of te compenseren met een andere

7.1. Afnemer is verplicht de Producten bij aflevering te
onderzoeken en/of te inspecteren. Indien Afnemer
daarbij zichtbare gebreken constateert, dan dient de
Afnemer binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na aflevering daarvan melding te
maken bij Speeco. Indien Afnemer dit nalaat, dan wordt
geacht dat Afnemer het geleverde heeft goedgekeurd en
iedere aanspraak ter zake van die zichtbare gebreken
en/of tekortkomingen jegens Speeco is komen te
vervallen.
7.2. De Afnemer dient ten aanzien van niet-zichtbare
gebreken en/of tekortkomingen terstond, althans
binnen 7 dagen na ontdekking daarvan, dit schriftelijk
aan Speeco te melden. Indien Afnemer dit nalaat, vervalt
iedere aanspraak jegens Speeco ter zake van die
gebreken en/of tekortkomingen.
7.3. De Afnemer dient ten aanzien van fouten en/of
onjuistheden in de facturen van Speeco binnen 7 dagen

na de factuurdatum daarvan schriftelijk melding te
maken. Indien de Afnemer dit nalaat vervalt iedere
aanspraak jegens Speeco ter zake van de fouten en/of
onjuistheden in de factuur en wordt deze geacht juist en
volledig te zijn.
7.4. Geringe en gebruikelijke afwijkingen ten aanzien van
de Producten, schort de (betalings)verplichting(en) van
de Afnemer ten aanzien van deze en eventuele andere
leveringen niet op. De Afnemer heeft in dergelijke
gevallen evenmin recht op verrekening.
8. Garanties
8.1. Indien Speeco garantie(s) verleent voor materiaalen/of fabricagefouten, dan houdt een geslaagd beroep
op die garantie(s) uitsluitend in dat Speeco naar haar
keuze de desbetreffende Producten zal herstellen en/of
vervangen, dan wel een door Speeco te bepalen redelijk
deel van het door Afnemer betaalde aankoopbedrag zal
terugbetalen.
8.2. De Afnemer kan aan de eventuele garantie(s) van
Speeco geen andere rechten ontlenen, dan als vermeld
in lid 1 van dit artikel, met name niet het recht op enige
vergoeding van schade die bij het gebruik van de
Producten is ontstaan.
8.3. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig
voldoet aan enige (betalings)verplichting die voor hem
uit de met Speeco gesloten Overeenkomst voortvloeit,
dan vervalt ieder (vorderings)recht van Afnemer met
betrekking tot de overeengekomen garantie(s).
9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht aan de zijde van Speeco, is
Speeco gerechtigd om de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten voor de duur van de
overmacht, dan wel de Overeenkomst geheel of ten dele
te ontbinden. Speeco is vrij in deze keuze en kan hiertoe
overgaan zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat
Speeco tot enige schadeloosstelling verplicht is. Indien
Speeco bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij
gerechtigd om het reeds geleverde deel afzonderlijk te
factureren en is Afnemer gehouden om deze factuur te
voldoen.
9.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, iedere van de wil van Speeco onafhankelijke
omstandigheid, al dan niet voorzienbaar ten tijde van
het tot stand komen van de Overeenkomst, die de
nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert en/of bezwaarlijk maakt. Onder overmacht
wordt onder meer verstaan (niet limitatief): oorlogen,
overstromingen, epidemieën, het schaars worden van
materialen, grondstoffen, uitrusting en gereedschappen,
het uitblijven van voor Speeco noodzakelijke leveringen
(waaronder grondstoffen, zaken, water en elektriciteit),
het intrekken van vergunningen, gebrek aan
werkkrachten en/of personeel, stakingen, onwerkbare

situaties ten gevolge van (extreme)
weersomstandigheden en ernstige storingen bij (de
(toe)leveranciers/opdrachtnemers van) Speeco. Het
voornoemde geldt ongeacht het feit of één van de
omstandigheden zich in Nederland of in een ander land
voordoet.
9.3. Indien door overmacht de levering van Producten
met meer dan twee maanden is opgeschort, dan is de
Afnemer bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden. In
dat geval behoudt Speeco het recht op vergoeding van
de door haar geleverde/geproduceerde Producten en zal
Speeco geen schade vergoeding verschuldigd zijn.
10. Aansprakelijkheid Speeco
10.1. Speeco is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige
informatie verstrekt door of namens de Afnemer.
10.2. Speeco is evenmin aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, ontstaan door ongeoorloofd en/of
nalatig gebruik of onderhoud van de door Speeco
geleverde Producten.
10.3. De aansprakelijkheid van Speeco is te allen tijde
beperkt tot het herstellen en/of vervangen van de
geleverde Producten, dan wel het terugbetalen van een
door Speeco te bepalen redelijk deel van het
aankoopbedrag. Het staat Speeco vrij om zelf voor één
van de voornoemde opties te kiezen.
10.4. De omvang van de door Speeco te vergoeden
schade, is beperkt tot vergoeding van uitsluitend de
directe schade die in verband staat met een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst. Een tekortkoming van Speeco is slechts
toerekenbaar, indien er sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van een leidinggevend functionaris
van Speeco. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan de redelijke kosten om de gebrekkige
Producten aan de Overeenkomst te laten
beantwoorden.
10.5. Speeco is nimmer aansprakelijk voor enige vorm
van indirecte schade, met inbegrip van maar niet
beperkt tot gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit
directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade,
vertragingsschade, winstderving en verlies van orders
c.q. (bedrijfs)gegevens.
10.6. Een door Speeco te betalen schadevergoeding zal
nimmer meer bedragen dan het bedrag dat door haar
verzekeraar in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd.
In gevallen waarin de verzekeraar niet tot uitkering
overgaat of in het geval dat een verzekering ontbreekt,
zal de te vergoeden directe schade gemaximaliseerd
worden aan de hand van de factuurwaarde van het
desbetreffende gebrekkige Product, doch deze
vergoeding zal in geen geval meer bedragen dan €
2.500,-.

10.7. Elke aansprakelijkheid van Speeco vervalt indien de
Afnemer de geleverde Producten (door)verkoopt en/of
levert, vermengt, verandert, repareert, verwerkt of
anderszins de Producten vereenzelvigt met andere zaken
zodat deze niet meer individualiseerbaar zijn, voor zover
dit niet gebeurt in het kader van de reguliere uitoefening
van een beroep of bedrijf.
10.8. Ieder vorderingsrecht jegens Speeco – waaronder
de vorderingen wegens schade of herstel – vervalt indien
het gebrek, het defect en/of de schade niet binnen één
jaar na de (af)levering van de Producten aan Speeco
wordt gemeld. Dit doet niet af aan hetgeen dat bepaald
is in artikel 6:89 BW.
10.9. De Afnemer vrijwaart Speeco tegen alle
aanspraken van derden die direct of indirect verband
houden met de uitvoering van de Overeenkomst.
11.1. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Alle door Speeco geleverde Producten blijven
eigendom van Speeco tot aan het moment van algehele
voldoening van hetgeen Speeco uit hoofde van de
Overeenkomst van Afnemer te vorderen heeft.
Hieronder zijn mede begrepen de rente, kosten en
vorderingen wegens het tekortschieten van Afnemer in
de nakoming van de Overeenkomst.
11.2. De Afnemer is niet gerechtigd de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende Producten, anders dan
in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening,
geheel of gedeeltelijk te vervreemden, verhuren,
verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van
derden. Bij overtreding hiervan, is de verschuldigde prijs,
ongeacht enige betalingsafspraken, direct en volledig
opeisbaar.
12. Intellectueel eigendom
12.1. Alle (informatie die besloten ligt in) aanbiedingen,
offertes, ontwerpen, (3D-)modellen, afbeeldingen,
foto’s, tekeningen, samples, monsters, Producten en de
daarmee verband houdende intellectuele of industriële
eigendomsrechten berusten uitsluitend bij Speeco en/of
haar licentiegevers. Dit is niet anders indien deze
documenten, materialen en/of Producten zijn
ontwikkeld voor of tijdens het uitvoeren van de
Overeenkomst. Het is Afnemer niet toegestaan om
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Speeco de hiervoor genoemde documenten en
materialen geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen,
openbaar te maken, in gebruik te nemen, aan derde ter
hand te stellen en/of ter inzage te geven.
12.2. Het is Afnemer niet toegestaan om enige
aanduiding omtrent intellectuele of industriële
eigendomsrechten te verwijderen, te wijzigen of aan te
brengen op documenten en/of materialen die door
Speeco zijn verschaft voor en tijdens de uitvoering van
de Overeenkomst.

12.3. Speeco garandeert op geen enkele wijze dat de
door haar geleverde Producten geen inbreuk maken op
enig (on)geregistreerd intellectueel eigendomsrecht van
derden.
13. Persoonsgegevens
13.1. In het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst kunnen er persoonsgegevens tussen
Partijen worden uitgewisseld. Speeco en Afnemer zijn
gehouden om deze gegevens vertrouwelijk te
behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en enige aanverwante weten regelgeving. De Afnemer zal geen persoonsgegevens
verlangen van Speeco die Speeco niet op grond van de
toepasselijke wet- en regelgeving mag verstrekken en
vice versa.
13.2. Speeco en Afnemer dienen zich bij de uitvoering
van hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
aan alle geldende wet- en regelgeving te houden ten
aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
Speeco en Afnemer zullen passende technische en
organisatorische maatregelen nemen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige
verwerkingsactiviteiten. Deze maatregelen dienen te
zorgen voor een toereikend beschermingsniveau,
waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de
persoonsgegevens, de risico’s die gepaard gaan met de
verwerking, de stand van de techniek en de redelijke
kosten voor het treffen van dergelijke maatregelen.
13.3. Afnemer garandeert dat hij enkel
persoonsgegevens aan Speeco verstrekt, indien en voor
zover de Afnemer hiertoe gerechtigd is en/of de
benodigde toestemming hiervoor heeft gekregen van de
betrokkenen.
13.4. Afnemer vrijwaart Speeco tegen iedere aanspraak
van derden in verband met een schending door Afnemer
van hetgeen dat in dit artikel van de Voorwaarden is
bepaald. Afnemer dient eveneens de door Speeco
gemaakte samenhangende kosten te vergoeden.
14. Opschorting en ontbinding
14.1. Speeco is gerechtigd om zonder ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of
ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij gehouden tot
enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en
onverminderd de verder aan haar toekomende rechten
in de hiernavolgende gevallen:
(i) indien Afnemer niet voldoet aan enige verplichting die
voor hem uit de met Speeco gesloten Overeenkomst of
een daarmee samenhangende Overeenkomst
voortvloeit;
(ii) wanneer er een gegronde vrees bestaat dat Afnemer
niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen
jegens Speeco te voldoen; en

(iii) in geval van (de aanvraag van) faillissement,
surseance van betaling, stillegging, liquidatie, onder
curatelestelling en/of gehele of gedeeltelijke overdracht
van het bedrijf van Afnemer, waaronder mede begrepen
de overdracht van een gedeelte van haar vorderingen.
14.2. In elk van de in het vorige artikellid genoemde
gevallen zijn de vorderingen van Speeco op Afnemer
direct en in hun geheel opeisbaar.
15. Wijziging Voorwaarden
15.1. Speeco heeft het recht om de Voorwaarden
eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Speeco Afnemer
tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen, waarbij
geldt dat de periode van één maand tussen de
kennisgeving en inwerkingtreding van de gewijzigde
beding(en) in ieder geval tijdig is.
15.2. De meest recente versie van de Voorwaarden staat
gepubliceerd op de website van Speeco
(www.speeco.tech).
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Speeco en
Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De toepassing van het Weens Koopverdrag [Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten] en andere buitenlandse
wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2. De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’sHertogenbosch, is exclusief bevoegd om kennis te
nemen van de geschillen die voortvloeien uit of in
verband staan met de Overeenkomst en/of deze
Voorwaarden. Speeco is echter steeds gerechtigd om het
geschil voor te leggen aan een andere rechter die
wettelijk bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

