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GEVESTIGD TE Heteren, NEDERLAND 
KvK  nr 18065319 
 
ARTIKEL 1: ALGEMEEN 
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op grond waarvan Hakkers 
Trucks & Equipment B.V.  gevestigd te Heteren, Nederland, hierna te noemen: “Hakkers ”, onder 
welke titel dan ook zaken of diensten verkoopt en/of levert of enige andere prestatie verricht, 
alsmede op alle in dat kader af te leggen verklaringen, aanbiedingen, offertes, 
orderbevestigingen en prijsopgaven. De wederpartij van Hakkers  wordt hierna aangeduid als 
"Koper". Andersluidende  voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen  
2. Indien een schriftelijke bepaling in een overeenkomst afgesloten tussen Hakkers en Koper in 
strijd is met een beding in deze voorwaarden, prevaleert de schriftelijke bepaling in de 
overeenkomst.  
3. Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van deze voorwaarden komt geen zelfstandige 
betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van deze  
voorwaarden. 
4. Indien rechtens komt vast te staan dat enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet 
afdwingbaar is, dan zal deze in geen enkel opzicht de geldigheid of afdwingbaarheid van de 
overige bepalingen aantasten. De betreffende bepaling(en) zal (zullen) worden omgevormd tot 
rechtens geldige bepalingen die voldoen aan de juridische en economische bedoeling van de 
oorspronkelijke bepalingen. 
5. Elektronische communicatie tussen partijen, waaronder begrepen communicatie per e-mail, 
wordt geacht een schrijven dan wel schriftelijk te zijn. 
6. Door op basis van deze voorwaarden te contracteren met Hakkers, gaat Koper akkoord met 
de toepasselijkheid van deze voorwaarden ook ten aanzien van toekomstige transacties, ook als 
dat in die toekomstige transacties niet uitdrukkelijk wordt overeengekomen.  
7. Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door Hakkers  in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, zoals werknemers, directeuren, 
vertegenwoordigers, toeleveranciers, (onder)aannemers en (andere) hulppersonen, jegens 
Koper een beroep worden gedaan.  
 
ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST 
 
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven van Hakkers ten aanzien van zaken en/of diensten 
zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Zij zijn gebaseerd op de 
uitvoering van de overeenkomst door Hakkers onder normale omstandigheden en gedurende 
normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Indien de aanvaarding 
door Koper ook op ondergeschikte punten afwijkt van een aanbieding, offerte of prijsopgave 
van Hakkers, dan geldt dit als een volledige verwerping daarvan door Koper. Het bepaalde in 
artikel 6:225 lid 2 is niet van toepassing. De overeenkomst komt tot stand wanneer Hakkers de 
inhoud daarvan schriftelijk bevestigt aan Koper, dan wel wanneer Hakkers een aanvang heeft 
gemaakt met de uitvoering van de opdracht. 
2. De (aspirant) Koper draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze 
overdracht mondeling plaats vindt of door een communicatietechniek op afstand, zoals e-mail, 
internet, telefoon, fax en post. Ingeval de bestelling van Koper afwijkt van de 
opdrachtbevestiging van Hakkers is uitsluitend deze laatste bindend. Aanvullingen of wijzigingen 



van een reeds gesloten overeenkomst binden Hakkers slechts indien deze schriftelijk door 
Hakkers zijn bevestigd.  
3. Prijzen die Hakkers noemt in haar prijscouranten, in advertenties en/of op haar website 
worden bij wijze van indicatie opgegeven en binden Hakkers niet. Hakkers heeft steeds het recht 
om evidente fouten te corrigeren, alsmede het recht om haar prijzen tussentijds te wijzigen. 
4. Hakkers is tot niet meer of anders gehouden dan hetgeen met Koper is overeengekomen. 
Koper kan geen rechten ontlenen aan op websites, in prijscouranten of in andere publicaties 
door Hakkers of derden verstrekte informatie, waaronder mede begrepen afbeeldingen, 
omschrijvingen, (voertuig)specificaties, emissies, brandstofverbruik, en dergelijke. Indien 
Hakkers aan Koper een afbeelding of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze 
van aanduiding zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en 
voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen. 
 
ARTIKEL 3: LEVERING 
 
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering steeds “ex 
works” (af fabriek) conform de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel, editie 
2010, waarbij als fabriek geldt het magazijn van Hakkers, te heteren, Nederland. De verkochte 
zaken zijn voor risico van Koper vanaf het moment van de totstandkoming overeenkomst. 
2. Koper is jegens Hakkers verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte 
zaken, zodra deze aan hem worden aangeboden. Indien Koper zaken niet in ontvangst neemt, 
gelden deze als afgeleverd op het moment dat Hakkers deze heeft aangeboden en houdt 
Hakkers deze vanaf dat moment voor rekening en voor risico van Koper onder zich, zonder dat 
Hakkers de plicht heeft om die zaken te verzekeren. Hakkers heeft in dat geval tevens het recht 
om aan Koper te factureren, onverminderd de overige rechten van Hakkers.  
Daarnaast berekent Hakkers een vergoeding van 500 Euro per week voor het stallen van de niet 
afgenomen zaken, te berekenen vanaf het moment dat Hakkers het goed ter overname 
aangeboden heeft 
3. Overeengekomen termijnen van levering gelden - ook indien een bepaalde einddatum of een 
bepaalde termijn is overeengekomen - bij benadering en zijn niet fataal. Indien Hakkers door 
overmacht niet tijdig kan leveren, zal de termijn van levering worden verlengd met de duur van 
de overmacht, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden. In 
het geval van niet tijdige levering anders dan wegens overmacht dient Hakkers schriftelijk in 
gebreke te worden gesteld, waarbij aan Hakkers  een na overleg met haar te bepalen redelijke 
termijn moet worden gegund, waarbinnen zij alsnog kan nakomen.  
4. Hakkers heeft het recht om de te leveren zaken of te verrichten diensten in delen te leveren 
en deze deelleveringen afzonderlijk te factureren. Tenzij het tegendeel is overeengekomen 
heeft Hakkers steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten. 
5. Overschrijding van een fatale termijn van levering geeft Koper geen recht op 
schadevergoeding.  
6. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de Incoterms van de 
Internationale Kamer van Koophandel, editie 2010.  
7 Hakkers staat er niet voor in - Koper dient dat zelfstandig te beoordelen - of de door Hakkers 
bij een voertuig te leveren registratie-, voertuig- en exportdocumentatie toereikend zijn voor 
import dan wel registratie in het land van bestemming. Elke aansprakelijkheid van Hakkers voor 
door Koper in dat kader te lijden schade is uitgesloten.   
8* Indien registratie-, voertuig- en exportdocumentatie op het moment van aflevering nog niet 
voor handen zijn, zal Hakkers aan Koper een indicatieve datum geven waarop deze beschikbaar 



zijn. Indien Koper een voertuig in gebruik neemt zonder over deze documentatie te beschikken, 
dan geschiedt dit geheel op eigen risico van Koper. Elke aansprakelijkheid van Hakkers voor 
eventuele dientengevolge door Koper geleden schade is uitgesloten.  
 
ARTIKEL 4: ZEKERHEID 
 
Hakkers heeft te allen tijde het recht om van Koper binnen een door haar te stellen redelijke 
termijn zekerheidsstelling in de vorm van een eersteklas Nederlandse bankgarantie, of, naar 
haar keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van Koper te verlangen. Hakkers is in 
afwachting van het stellen van bedoelde zekerheid, dan wel vooruitbetaling, gerechtigd de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien Koper niet binnen de gestelde termijn de 
verlangde zekerheid stelt, of de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling ontvangen is door 
Hakkkers,  is Koper zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is in verzuim en is 
Hakkers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De zekerheidsstelling of de gehele of 
gedeeltelijke vooruitbetaling die ontvangen is door Hakkers vervalt daarbij aan Hakkers. Koper is 
in dat geval gehouden de dientengevolge door Hakkers te lijden schade te vergoeden. 
  
ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD  
 
1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Hakkers behoudt de eigendom van 
de krachtens enige overeenkomst, aan Koper geleverde en te leveren zaken totdat Koper: 
a. de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft 
voldaan en, 
b. alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden/diensten die Hakkers ten 
behoeve van Koper heeft verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende 
overeenkomsten, en, 
c. de vorderingen heeft voldaan die Hakkers op hem verkrijgt wegens het tekort schieten in de 
nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. 
Koper is tot dat tijdstip gehouden de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te 
bewaren en te voorzien van een aanduiding, waaruit het eigendomsrecht van Hakkers blijkt, 
alsmede deze zaken deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden – bij voertuigen WA + 
casco - en niet tot bewerking, bezwaring en/of vervreemding daarvan over te gaan. Koper is 
verplicht de zaken op geen enkele wijze te laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen 
dan die van Hakkers. 
2. Indien Koper in strijd handelt met de verplichtingen als opgenomen in de laatste twee 
volzinnen van het voorgaande lid, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat Koper hiermee 
in strijd zal handelen, is Hakkers zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken waarop het 
eigendomsvoorbehoud betrekking heeft terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook 
mogen bevinden. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Koper. 
 
ARTIKEL 6: PRIJZEN, BETALING EN KOSTEN 
 
1. De door Hakkers opgegeven prijzen zijn in Euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief 
invoerrechten en andere heffingen, hoe ook genaamd, exclusief de kosten van verpakking, 
verzekering en exclusief verwijderingsbijdragen(n) en zijn voorts gebaseerd op levering “ex 
works” (af fabriek) conform de Incoterms 2010, waarbij als fabriek geldt het magazijn van 
Hakkers, te Heteren, Nederland.  



2. *Hakkers heeft het recht om, indien de kostprijs van haar producten/diensten vanaf het 
moment van het sluiten van de overeenkomst tot aan de dag van levering stijgt - ongeacht de 
oorzaak daarvan en ongeacht of deze waren te voorzien, zoals verhogingen van 
heffingen/belastingen, de prijs van grondstoffen en personeelskosten, alsook prijsstijgingen, 
doorgevoerd door haar toeleveranciers - de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te 
passen. De hiervoor neergelegde regeling geldt ook indien Hakkers op afroep of in delen levert 
en wel voor iedere deellevering afzonderlijk. In het geval overheidsbelastingen en/of -heffingen 
-waaronder omzetbelasting- worden verhoogd zal Hakkers deze met onmiddellijke ingang 
doorberekenen. Koper heeft het recht om, indien deze prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, 
het recht de overeenkomst te ontbinden. Hakkers is in dat kader niet gehouden Koper 
schadeloos te stellen. Indien koper en/of opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht de koop te 
annuleren dient hij aan Hakkers een vergoeding te betalen van de gemaakte kosten, die zijn 
vastgesteld op 1% van de koopprijs. 
3. Betaling dient plaats te vinden vóór de aflevering van de betreffende zaken aan Koper, c.q. 
vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden/diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. Koper kan nimmer enig recht op 
verrekening of opschorting hanteren. Zodra de betaaltermijn verstrijkt en Koper niet heeft 
betaald, raakt Koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, van rechtswege in 
verzuim.  
4. Indien ten aanzien van  Koper – al dan niet voorlopige – surseance van betaling is 
aangevraagd of verleend, en/of  indien ten aanzien van Koper het faillissement is aangevraagd 
of uitgesproken en/of in het geval van stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht 
van de onderneming van Koper en/of beslag ten laste van Koper, is Koper direct, zonder dat 
ingebrekestelling nodig is, in verzuim en zijn alle vorderingen van Hakkers op Koper direct 
opeisbaar. 
5. Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente 
verschuldigd naar een percentage van 1,5% per maand, waarbij een reeds ingetreden maar nog 
niet volledig verstreken maand voor een gehele wordt gerekend. Telkens na afloop van één jaar 
wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar 
verschuldigde rente.  
6. Alle op de inning van de vordering(en) van Hakkers jegens Koper vallende gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten van Hakkers komen voor rekening van Koper. De gerechtelijke kosten 
zijn niet beperkt tot de geliquideerde proceskosten, doch deze zijn integraal voor rekening van 
Koper. Indien  de vordering(en) van Hakkers slechts gedeeltelijk wordt (worden) toegewezen 
komen de buitengerechtelijke en (werkelijke) gerechtelijke kosten pro rata voor rekening van 
Koper.  
7. Door of namens Koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van die 
vorderingen waarvoor Hakkers niet het in het vorige artikel omschreven eigendomsvoorbehoud 
geldend kan maken. Met inachtneming hiervan worden betalingen eerst in mindering gebracht 
op de oudste verschuldigde kosten, daarna op de daarover verschenen rente en vervolgens op 
de (telkens oudste) hoofdsom en de lopende rente. 
8. Indien Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting  
voortvloeiende uit een met Hakkers afgesloten overeenkomst is Hakkers gerechtigd nakoming 
van haar verbintenissen voortvloeiende uit deze overeenkomst op te schorten. 
 
ARTIKEL 7: GARANTIE, KEURING EN KLACHTEN 
 



1. Ten aanzien van nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires en overige zaken zijn 
uitsluitend de garanties van de fabrikant (importeur) van toepassing. Koper dient te handelen 
overeenkomstig de garantievoorwaarden van de fabrikant (importeur). 
2. Ten aanzien van gebruikte voertuigen, onderdelen, accessoires en overige gebruikte zaken 
garandeert Hakkers slechts dat deze worden geleverd in de conditie waarin deze feitelijk 
verkeerden op het moment van afsluiten van de overeenkomst. Hoewel Hakkers bij het 
verstrekken aan Koper van informatie omtrent de (technische) gegevens, historie en 
kilometrage van voertuigen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt wordt de 
juistheid hiervan door Hakkers niet gegarandeerd. Tenzij Hakkers met koper uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een verdergaande garantie als opgenomen in de 
eerste volzin van dit lid door Hakkers niet verstrekt.  
3. Doorverkoop, toepassing, bewerking of verwerking van geleverde zaken door Koper geldt als 
onvoorwaardelijke aanvaarding en als onherroepelijke afstand van alle eventuele vorderingen 
ten aanzien van die zaken jegens Hakkers.  
4. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Hakkers te houden teneinde Hakkers in 
de gelegenheid te stellen deze te onderzoeken. Het indienen van een klacht geeft Koper geen 
recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Eventuele rechtsvorderingen van Koper 
dienen op straffe van verval binnen zes (6) maanden na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn 
gemaakt.  
5. Koper heeft geen recht om zich te beroepen op gebreken in een zaak indien deze gegeven de 
aard van de zaak en/of de van toepassing zijnde specificaties aan abnormale omstandigheden is 
blootgesteld, dan wel anderszins onzorgvuldig of ondeskundig is behandeld en/of opgeslagen 
en/of vervoerd, of indien sprake is van slijtage, overbelasting, oververhitting, normale corrosie 
van materialen, onjuiste behandeling of gebruik van de zaak, wanbeheer of verwaarlozing ten 
aanzien van het gebruik en/of onderhoud van de zaak.  
6. Indien en voor zover Hakkers met betrekking tot het gebruik, de eigenschappen of 
toepasbaarheid van zaken adviezen heeft verstrekt, zijn deze naar beste weten en kunnen 
gedaan. Hakkers is echter niet aansprakelijk  voor eventuele fouten of onvolledigheden hierin. 
Mocht van dit laatste blijken dan is Hakkers – naar de keuze van Hakkers – slechts gehouden een 
nieuw advies te verstrekken. 
 
ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID 
 
1. Hakkers is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet 
beperkt tot bedrijfs- en gevolgschade, vertragingsschade, schade door gederfde winst, gemiste 
besparingen, bedrijfsstagnatie of door verminderde goodwill en schade als gevolg van 
aansprakelijkheid van Koper jegens derden (boetes daaronder begrepen).  
2. Koper vrijwaart Hakkers tegen alle aanspraken van derden, (in)direct voortvloeiend uit of 
samenhangend met de door Hakkers uit hoofde van de overeenkomst aan de Koper verkochte, 
geleverde of te leveren zaken en/of diensten, tot vergoeding van schade, inclusief gevolgschade, 
boetes en/of anderszins. Deze vrijwaringsplicht van Koper omvat alle door Hakkers in verband  
met zulke aanspraken van derden te maken kosten en te lijden schade, de kosten van juridische 
bijstand daaronder begrepen.  
3. Behoudens schriftelijke toestemming van Hakkers heeft de Koper niet het recht zijn eventuele 
vorderingsrechten jegens Hakkers uit de overeenkomst of anderszins aan derden over te 
dragen.  
 
ARTIKEL 9: OVERMACHT 



 
1. Hakkers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien en zolang Hakkers  
daartoe is verhinderd door overmacht.  
2. Onder “overmacht” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere tekortkoming die zijn oorzaak 
vindt in omstandigheden die buiten de redelijke controle liggen van Hakkers – ook al was deze 
ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - en waaronder in elk 
geval mede zullen zijn begrepen alle tekortkomingen als gevolg van stroomuitval, 
cybercriminaliteit, storingen van  internet, computernetwerken of telecommunicatiefaciliteiten, 
uitval van machines en bedrijfsstoornissen bij Hakkers of bij de bij de uitvoering van de 
overeenkomst betrokken toeleveranciers en andere derden, tekortkomingen van bij de 
uitvoering van de overeenkomst betrokken toeleveranciers en andere derden, 
overheidsmaatregelen, waaronder begrepen acties/maatregelen bij de douane en afsluiting van 
bepaalde geografische gebieden.  
3. Indien een overmachtssituatie aan de zijde van Hakkers langer dan drie (3) maanden heeft 
geduurd, hebben zowel Hakkers als Koper het recht om de overeenkomst door een schriftelijke 
verklaring te ontbinden. Hetgeen reeds conform de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat 
geval naar verhouding afgerekend. Partijen hebben in dat geval over en weer geen recht op 
vergoeding van de als gevolg van deze ontbinding geleden of te lijden schade. 
  
ARTIKEL 10: BEËINDIGING/ONTBINDING 
 
Onverminderd haar recht tot ontbinding en aanspraken tot schadevergoeding zoals 
voortvloeiend uit de wet en deze voorwaarden, is Hakkers in de gevallen als omschreven in 
artikel 6 lid 4 van deze voorwaarden gerechtigd om door middel van een schriftelijke verklaring, 
zonder dat ingebrekestelling nodig is, met onmiddellijke ingang alle overeenkomsten met Koper 
te beëindigen. Hakkers is wegens een dergelijke beëindiging nimmer tot enige restitutie van 
reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.  
 
ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS 
 
De persoonsgegevens van Koper die worden vermeld op de overeenkomst worden door Hakkers 
verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens/de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan Hakkers: 
- de overeenkomst of de opdracht uitvoeren. 
- Koper een optimale service verlenen; 
- Koper (in geval van een gerechtvaardigd belang) tijdig voorzien van actuele productinformatie 
en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen; 
- de autogegevens doen opnemen in het tellerstandensysteem. In dit systeem worden afgelezen 
kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen; 
-  de persoonsgegevens in geval van een gerechtvaardigd belang beschikbaar stellen aan de 
vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de persoonsgegevens. 
Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct 
mailing activiteiten wordt het eventueel door Koper bij Hakkers 
aan te tekenen verzet gehonoreerd. 
 
ARTIKEL 12: TAAL 
 
Indien deze algemene voorwaarden tevens zijn opgemaakt in een andere dan de Nederlandse 



taal, zal ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de 
Nederlandse tekst beslissend zijn.   
 
ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
 
1. Op alle overeenkomsten tussen Hakkers en Koper is uitsluitend het Nederlandse recht van 
toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten. 
2. Alle geschillen die tussen Hakkers  en Koper ontstaan, zullen in eerste aanleg exclusief worden 
beslecht door de rechtbank Rotterdam.  
 


