
 
HERMA online-shops – Algemene Voorwaarden (AV) (Stand: 01-01-2021)  1 

 

HERMA online-shops – Algemene Voorwaarden (AV) 
(Stand: 01-01-2021) 

 

§ 1 Toepassingsgebied en 
contracten 

1. Deze algemene voorwaarden 
(hiernavolgend 'AV' genoemd) zijn van 
toepassing op alle via onze B2B-online-
shops (hierna 'online-shops' genoemd) 

 HERMA Etiketten  
(shop.labels.herma.com) 

 HERMA Service Portal  
(shop.machines.herma.com) 

 HERMA Material  
(shop.material.herma.com) 

gesloten contracten tussen u als onze 
klant en HERMA GmbH, Heinrich-
Hermann-Str. 14, D-70794 Filderstadt-
Bonlanden. Indien hiernavolgend 
verwezen wordt naar 'wij' of 'ons', heeft dit 
steeds betrekking tot HERMA GmbH. 

2. Alle afspraken tussen u en ons in verband 
met de koopovereenkomst vloeien met 
name voort uit deze AV, onze schriftelijke 
bevestiging van ontvangst van de 
bestelling en onze orderbevestiging 

(verklaring van aanvaarding). 
Doorslaggevend is de op het tijdstip van 
de sluiting van de overeenkomst 
geldende versie van de AV.  

3. Wij aanvaarden geen afwijkende 
voorwaarden van de klant. Dit geldt ook 
als wij ons niet uitdrukkelijk tegen de 
inaanmerkingneming verzetten.  

4. Onze online-shops richten zich 
uitsluitend tot ondernemers in de zin 
van § 14 BGB (Duits Burgerlijk 
Wetboek). Ondernemer in de zin van § 
14 BGB is een natuurlijke of 
rechtspersoon of een 
personenvennootschap met 
rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van 
een rechtshandeling handelt in 
uitoefening van haar commerciële of 
zelfstandige beroepsactiviteit. Aan 
consumenten in de van § 13 BGB wordt 
niet geleverd. Dientengevolge is een 
consument elke natuurlijke persoon die 
een rechtshandeling verricht met een 
doel dat noch tot zijn commerciële noch 
tot zijn zelfstandige beroepsactiviteit 
gerekend kan worden.  

 

§ 2 Sluiting van de overeenkomst 

1. De goederen die in onze online-shops 
worden gepresenteerd, mogen niet 
worden gezien als juridisch bindende 
aanbiedingen voor de sluiting van een 
koopovereenkomst, maar uitsluitend als 
een niet-bindende onlinecatalogus.  

2. Met de verzending van een bestelling via 
de online-shops door het aanklikken van 
'Bindend bestellen' plaatst u een wettelijk 
bindende bestelling voor de goederen in 
de winkelmand. De bevestiging van de 
ontvangst van de bestelling volgt 
onmiddellijk na de verzending van de 
bestelling en vormt nog geen 
aanvaarding van de overeenkomst. Een 
overeenkomst komt pas tot stand 
wanneer wij uw bestelling bevestigen 
door de verzending van een 
orderbevestiging. Indien u binnen 2 
weken geen orderbevestiging van ons 
ontvangt, bent u niet langer gebonden 
aan uw bestelling en ontvangt u 
eventueel gedane betalingen terug.   

3. Indien in de online-shops een bestelling 
wordt geplaatst door een handelsagent 
met vertegenwoordigingsbevoegdheid in 
naam en voor rekening van een 
opdrachtgever (vertegenwoordigde), 
wordt de overeenkomst gesloten tussen 
HERMA en de vertegenwoordigde. De 
vertegenwoordiger ontvangt de 
bevestiging van de ontvangst van de 

bestelling, de vertegenwoordigde 
ontvangt de orderbevestiging.  

4. Indien de levering van de door u bestelde 
goederen niet mogelijk is, bijvoorbeeld 
omdat de betreffende goederen niet op 
voorraad zijn of niet geproduceerd 
kunnen worden, zullen wij afzien van een 
orderbevestiging. In dat geval komt geen 
overeenkomst tot stand. We zullen u 
onmiddellijk hierover informeren en alle 
reeds ontvangen betalingen per 
omgaande vergoeden. 

 

§ 3  Prijzen en verzendkosten 

Alle prijzen die in onze online-shops op 
artikelniveau worden vermeld, zijn 
nettoprijzen. Bij bestellingen binnen Duitsland 
wordt de koopprijs inclusief omzetbelasting in 
het besteloverzicht weergegeven. 
1. HERMA Etiketten  

(shop.labels.herma.com) 
De koopprijs geldt, tenzij in de online-
shop anders is overeengekomen, FCA 
Filderstadt, Incoterms® 2010, inclusief 
verpakking en verzekering. De aan de 
hand van de concrete bestelling bepaalde 
verzendkosten en de verzendmethode 
worden eveneens weergegeven in het 
besteloverzicht. Bij leveringen binnen de 
EU worden geen verzendkosten 
berekend. Bij een netto-bestelwaarde van 
minder dan 50 euro berekenen wij per 
bestelling voor leveringen binnen de EU 
7,50 euro toeslag voor kleine 
hoeveelheden. De forfaitaire 
verzendkosten voor leveringen naar 
landen buiten de EU (derde landen) vindt 
u in het overzicht 'Forfaitaire 
verzendkosten voor leveringen buiten de 
EU'. 

2. HERMA Service Portal  

(shop.machines.herma.com) 
De koopprijs geldt, tenzij in de online-
shop anders is overeengekomen, FCA 
Filderstadt, Incoterms® 2010, inclusief 
verpakking en verzekering. De aan de 
hand van de concrete bestelling bepaalde 
verzendkosten en de verzendmethode 
worden eveneens weergegeven in het 
besteloverzicht.  

3. HERMA Material  
(shop.material.herma.com) 
De koopprijs geldt, tenzij in de online-
shop anders is overeengekomen, CIP 
Filderstadt, Incoterms® 2010, inclusief 
verpakking, transport en verzekering. De 
samenvatting van productieorders en/of 
leveringen kunnen eventueel leiden tot 
prijscorrecties ten gunste van de klant. 
Dergelijke correcties worden in de 
orderbevestiging vermeld. 

 

§ 4 Betaling 

1. De klant kan eventueel gebruik maken 
van de volgende betaalmogelijkheden die 
in de online-shops per geval worden 
aangegeven.  

a. Bij de selectie van creditcard als 
betaalmethode verschijnt het 
invoermasker voor de 
creditcardgegevens nadat 'Bindend 
bestellen' werd aangeklikt. De gegevens 
worden SSL-gecodeerd verzonden. Uw 
creditcard wordt ten vroegste belast, 
zodra de goederen zijn verzonden. 

b. Als u ons een b2b-SEPA-machtiging hebt 
verleend, zullen wij het factuurbedrag 
door middel van een automatische 
incasso van uw rekening afschrijven. Uw 
rekening wordt ten vroegste belast, zodra 
de goederen zijn verzonden. 

c. In geval van betaling op rekening moet 
de koopprijs, tenzij anders is 
overeengekomen, uiterlijk binnen 14 

dagen na ontvangst van onze factuur 
netto, zonder aftrek worden betaald.  

d. Bij de selectie van Sofort als 
betaalmethode verschijnt het 
invoermasker voor de PIN en TAN, nadat 
'Bindend bestellen' werd aangeklikt. Het 
factuurbedrag wordt vervolgens 
overgemaakt naar de rekening van 
HERMA. 

e. Bij bestellingen door klanten met 
negatieve boniteitsinformatie behouden 
wij ons het recht voor om pas te leveren, 
nadat wij de koopprijs hebben ontvangen 
(vooruitbetaling). U ontvangt de 
HERMA bankgegevens die nodig zijn 
voor de overschrijving per e-mail met 
onze orderbevestiging. Betaling is 
onmiddellijk na de sluiting van de 
overeenkomst opeisbaar, tenzij de 
partijen een latere opeisbaarheidsdatum 
zijn overeengekomen. Na ontvangst van 
het factuurbedrag op onze rekening 
verzenden wij uw bestelling. 

2. U hebt geen recht op verrekening van 
onze vorderingen, tenzij uw 
tegenvorderingen wettelijk vastgesteld of 
onbetwist zijn. U bent ook gerechtigd om 
onze vorderingen te verrekenen als u een 
klacht indient of tegenvorderingen uit 
dezelfde koopovereenkomst claimt. 

3. Als koper kunt u een retentierecht alleen 
uitoefenen als uw tegenvordering uit 
voortvloeit dezelfde koopovereenkomst. 

 

§ 5 Levering en risico-overdracht 

1. Leveringstermijn / verzenddatum van de 
goederen 

a. HERMA Etiketten  
(shop.labels.herma.com) 
De leveringstermijn, indien bevestigd, 
wordt in de orderbevestiging 
meegedeeld. De verwachte datum van 
verzendgereedheid van de goederen, 
indien leverbaar, wordt in de online shop 
aangegeven. 

b. HERMA Service Portal  

(shop.machines.herma.com) 
Het individueel voor uw bestelling 
berekende verzenddatum van uw 
goederen wordt u per e-mail in de 
orderbevestiging meegedeeld.  

c. HERMA Material  
(shop.material.herma.com) 
De individueel voor uw bestelling 
berekende leveringstermijn wordt u per e-
mail in de orderbevestiging meegedeeld. 
In de online-shop staat alleen de 
verwachte datum van verzendgereedheid 
vermeld.  

2. De inachtneming van de leveringstermijn 
/ de verzenddatum van de goederen 
vooronderstelt de tijdige vervulling van de 
contractuele plichten door de klant.   

3. In geval van vooruitbetaling volgens § 4 
nummer 1 e. wordt u in de 
orderbevestiging geïnformeerd over de 
individueel voor uw bestelling berekende 
leveringstermijn vanaf de ontvangst van 
uw betaling.  

4. Onder overmacht wordt een van buiten 
komende gebeurtenis verstaan die niet 
direct in verband staat met het bedrijf en 
die zelfs met de grootste, redelijk te 
verwachten zorg niet kan worden 
afgewend. Het gaat hierbij met name om 
maatregelen in het kader van 
arbeidsconflicten en om het optreden van 
onvoorziene obstakels waar wij geen 
invloed op hebben, zoals brand, oorlog, 
pandemieën, epidemieën, quarantaine, 
ziekten, terreur, onlusten, elementaire 
natuurkrachten, embargo’s, andere 
sancties en waarschuwingen of bevelen 
van overheidswege. Er is ook sprake van 
overmacht, indien dergelijke 
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omstandigheden zich bij onze 
leveranciers voordoen. In geval van 
overmacht wordt de levertijd verlengd met 
de duur van de gebeurtenis; wij kunnen 
hiervoor niet aansprakelijk worden 
gesteld. Indien de overmacht cumulatief 
30 dagen of langer duurt of indien het 
vaststaat dat de overmacht zolang zal 
duren, heeft HERMA het recht de 
betreffende overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. HERMA 
verbindt zich ertoe de klant onmiddellijk 
op de hoogte te stellen van eventuele 
vertragingen in de levering ten gevolge 
van overmacht, zodat tijdig en in 
onderling overleg passende maatregelen 
kunnen worden genomen om schade te 
voorkomen. De De klant verplicht zich 
ertoe alle informatie en documenten die 
voor de export en verzending vereist zijn, 
ter beschikking te stellen. Bij vertragingen 
door exportcontroles of 
vergunningsprocedures vervallen de 
overeengekomen termijnen en 
leverdatums. Indien later een export-, 
importverbod of algemeen 
handelsembargo wordt ingevoerd, 
behouden wij ons het recht voor om ons 
uit het contract terug te trekken. In dit 
geval kunnen aan de niet-verrichte 
prestatie geen rechten op 
schadevergoeding of andere rechten 
worden ontleend. 

5. De klant verplicht zich ertoe alle informatie 
en documenten die voor de export en 
verzending vereist zijn, ter beschikking te 
stellen. Bij vertragingen door 
exportcontroles of 
vergunningsprocedures vervallen de 
overeengekomen termijnen en 
leverdatums. Indien later een export-, 
importverbod of algemeen 
handelsembargo wordt ingevoerd, 
behouden wij ons het recht voor om ons 
uit het contract terug te trekken. In dit 
geval kunnen aan de niet-verrichte 
prestatie geen rechten op 
schadevergoeding of andere rechten 
worden ontleend. 

6. In de online-shops HERMA Etiketten 
(shop.labels.herma.com) en HERMA 
Material (shop.material.herma.com) zijn 
wij gerechtigd om bij grote leveringen 
over- of onderleveringen tot 10 % van de 
bevestigde hoeveelheid uit te voeren.  

7. Het risico gaat altijd over op de klant, 
zodra de goederen ons bedrijf verlaten. 
Indien de verzending of levering op 
verzoek van de klant later wordt 
uitgevoerd of indien de klant in gebreke 
blijft bij de aanvaarding, gaat het risico 
over op de klant op de dag van 
kennisgeving van de verzendgereedheid.  

 

§ 6 Eigendomsvoorbehoud 

1. De geleverde goederen blijven ons 
eigendom tot de volledige betaling van 
alle in het kader van de zakelijke relatie 
bestaande vorderingen. De doorverkoop 
van de onder voorbehoud geleverde 
goederen aan derden vereist onze 
toestemming. In geval van doorverkoop 
cedeert de klant zijn vorderingen aan ons. 

2. Verwerking of verandering bij de klant 
wordt altijd voor ons als fabrikant 
uitgevoerd, echter zonder enige 
verplichting onzerzijds. Indien ons (mede-
)eigendom vervalt door verbinding, wordt 
reeds nu overeengekomen dat het 
(mede-)eigendom van de klant aan de 
hoofdzaak in evenredigheid van waarde 
(factuurwaarde) op ons overgaat. 

3. De klant mag onder voorbehoud 
geleverde goederen niet verpanden of als 
zekerheid overdragen. De klant moet ons 
onmiddellijk informeren over elke toegang 
van derden tot de onder voorbehoud 
geleverde goederen. De klant is verplicht, 
de onder voorbehoud geleverde 
goederen te verzekeren tegen diefstal, 

beschadiging, vernietiging en toevallige 
teloorgang (in het bijzonder brand en 
water) en dient dit op verzoek aan te 
tonen. 

4. Voor zover de waarde van al onze 
zekerheidsrechten het bedrag van alle 
gewaarborgde vorderingen met minstens 
20 % overschrijdt, zullen wij een 
overeenkomstig deel van de 
zekerheidsrechten vrijgeven. 

 

§ 7 Garantie en 
schadevergoeding 

1. De klant is verantwoordelijk voor de 
juistheid en volledigheid van alle voor de 
uitvoering van de bestelling aan ons ter 
beschikking gestelde 
documenten/voorbeelden, afmetingen en 
andere informatie alsook van alle door 
hem verstrekte leveringen (inclusief 
gegevensdragers en bestanden). 
Dienovereenkomstige 
misverstanden/fouten van de klant 
vormen geen reden voor reclamatie 
wegens gebrekkige uitvoering onzerzijds. 
Wij zijn niet verplicht om een controle uit 
te voeren.  

2. In geval van de online-shop HERMA 
Etiketten (shop.labels.herma.com) 
kunnen geringe, in de branche 
gebruikelijke afwijkingen in grootte, kleur, 
rubberlaag en andere uitvoeringen niet 
worden gezien als gebreken. 

3. Zichtbare gebreken in onze levering 
moeten onmiddellijk worden gemeld, 
uiterlijk echter binnen tien dagen na de 
prestatievervulling. Dit geldt voor 
handelaren ook in het geval van 
verborgen gebreken. Wij kunnen geen 
rekening houden met later ingediende 
reclamaties. 

4. Terecht ingediende reclamaties i.v.m. 
onze dienstverlening zullen wij verhelpen 
door middel van navervulling. Wij hebben 
het recht om te kiezen of de navervulling 
moet worden uitgevoerd door de 
verhelping van het gebrek of door de 
levering van een foutloos product. Indien 
de navervulling binnen een daartoe 
gestelde redelijke termijn mislukt, kan de 
klant de overeenkomst opzeggen of de 
prijs in redelijke mate verlagen. 

5. Claims voor materiële gebreken verjaren 
twaalf maanden na de overdracht van het 
risico. Dat geldt niet indien de wetgever in 
individuele gevallen langere termijnen 
voorschrijft.  

6. Elke garantie is onderworpen aan de 
voorwaarde dat de door ons geleverde 
goederen deskundig onderhouden en 
behandeld worden. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor schade die is ontstaan 
op grond van: ondeskundig gebruik, 
verkeerde montage of inbedrijfstelling 
door de klant of derden, natuurlijke 
slijtage, verkeerde of onzorgvuldige 
behandeling, ongeschikte bedrijfs- of 
vervangingsmaterialen. In geval van 
wijzigingen of reparatiewerkzaamheden 
die de klant of een derde zonder onze 
voorafgaande toestemming ten onrechte 
uitvoert, komen alle garantierechten te 
vervallen. 

7. Schadeclaims van de klant, ongeacht de 
rechtsgrond, in het bijzonder wegens 
plichtsverzuim en ongeoorloofde 
handelingen, zijn uitgesloten. Dit geldt 
niet in geval van opzet of grove 
nalatigheid, schade aan leven, lichaam of 
gezondheid, aansprakelijkheid op grond 
van de productaansprakelijkheidswet, 
een eventueel door ons overgenomen 
garantie, schade door een opzettelijke 
schending van wezenlijke contractuele 
verplichtingen of in andere gevallen van 
wettelijke aansprakelijkheid. Essentiële 
contractuele verplichtingen zijn de 
belangrijkste contractuele verplichtingen 
evenals andere contractuele 

(bijkomende) verplichtingen die in geval 
van een opzettelijk plichtsverzuim ertoe 
kunnen leiden dat het bereiken van het 
doel van de overeenkomst in gevaar 
komt. De aansprakelijkheid voor de 
schending van essentiële contractuele 
verplichtingen is echter beperkt tot de 
vergoeding van de voor het contract 
karakteristieke, voorzienbare schade, 
tenzij er sprake is van opzet of grove 
nalatigheid of aansprakelijkheid wegens 
schade aan leven, lichaam of 
gezondheid. 

 

§ 8 Auteursrechten 

Wij zijn houder van de auteurs- of 
gebruiksrechten op alle foto's, films en teksten 
die in onze online-shop worden gepubliceerd. 
Het gebruik van de foto's, films en teksten is 
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming niet toegestaan. 
 

§ 9 Industriële 
eigendomsrechten 

De klant verzekert dat in verband met zijn 
order geen industriële eigendomsrechten van 

derden worden geschonden. Indien bij een 
correcte uitvoering van de overeenkomst door 
HERMA of zijn onderaannemers toch inbreuk 
wordt gepleegd op industriële 
eigendomsrechten, verplicht de klant zich om 
op eigen kosten de benodigde rechten te 
verwerven van de houder van de betreffende 
industriële eigendomsrechten. Indien wegens 
een vermeende inbreuk op industriële 
eigendomsrechten een vordering op HERMA 
wordt ingesteld, dient de klant HERMA op 
diens eerste verzoek te vrijwaren tegen alle 
vorderingen en moet hij alle kosten en 
uitgaven in verband met de vordering dragen. 
Indien de klant niet onverwijld de rechten 
verwerft van de houder van de industriële 
eigendomsrechten, heeft HERMA het recht 
om zich uit de overeenkomst terug te trekken. 
 

§ 10 Opslag van gegevens 
en inzage in uw bestelling 

1. Wij zijn gerechtigd om de bij uw bestelling 
verstrekte gegevens op te slaan in 
verband met de verwerking van uw 
bestelling. Meer informatie over de 
verwerking van uw gegevens vindt u hier.  

2. De orderbevestiging, die wij u per e-mail 
toesturen, bevat uw bestelgegevens. U 
kunt uw bestelling en de status ervan op 
elk moment online volgen via uw 
gebruikersaccount.  

 

§ 11 Bevoegde rechtbank, 
plaats van uitvoering, 
slotbepalingen 

1. Bevoegde rechtbank voor alle juridische 
geschillen die voortvloeien uit zakelijke 
relaties met klanten, te weten handelaren, 
een publiekrechtelijke rechtspersoon of 
een publiekrechtelijk bijzonder vermogen, 
alsmede de plaats van uitvoering is onze 
maatschappelijke zetel. Dit geldt ook als 
de klant geen maatschappelijke zetel in 
de Bondsrepubliek Duitsland heeft. 

2. Op de beoordeling van de 
rechtsverhouding met de klant is het 
Duitse recht van toepassing. De 
toepassing van het Weens Koopverdrag 
(CISG) is uitgesloten.  

3. Indien een deel van de overeenkomst of 
van deze algemene voorwaarden 
ongeldig of niet uitvoerbaar is, blijft de 
geldigheid van het resterende deel van de 
overeenkomst of deze voorwaarden 
onverminderd van kracht. 

  

https://www.herma.nl/gegevensbescherming/

