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Stelling nemen?
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Een verkoper van stellingkasten heeft zijn leveringsvoorwaarden niet van
toepassing verklaard bij een verkoop aan een klant die na ontvangst van de
kasten failliet is gegaan. Kan de verkoper de stellingkasten toch terugeisen,
nu ze nog niet betaald zijn?

Firma Opgeruimd BV produceert metalen kasten. Zĳ heeft op telefonische bestelling een
lading stellingkasten geleverd aan bouwmarkt
Prixas. In de haast die geboden is bĳ de levering,
vergeet Opgeruimd de bestelling zwart op wit te
bevestigen. Omgeruimd zit hier niet zo mee.
Maar drie weken na de aflevering, bereikt Opgeruimd via via het bericht dat Prixas failliet is

gegaan. Een telefoontje naar de curator levert de
informatie op dat de stellingkasten nog bĳ
Prixas staan. Maar Opgeruimd moet eerst bewĳzen welke rechten zĳ meent te hebben op de
kasten, voordat ze deze terugkrĳgt. Zoals een
met Prixas afgesproken eigendomsvoorbehoud,
aldus de curator. Opgeruimd wĳst de curator op
haar algemene voorwaarden, de Metaalunie-

Metaalunie Rechtsbijstand behandelt in deze rubriek interessante
juridische kwesties op een luchtige manier. De namen en
plaatsen zijn verzonnen, gelijkenissen met personen of bedrijven
zijn louter toevallig.

Recht van reclame
In tegenstelling tot zekerheden zoals een eigendomsvoorbehoud en een pandrecht, is het bij
het recht van reclame niet nodig dat deze is afgesproken met de klant. Het recht van reclame
volgt direct uit de wet en kan ook tegenover een
curator in een faillissement worden ingeroepen.
Het kan een goed middel zijn als de verkoper
heeft geleverd, maar een klant niet betaalt. Er
zijn wel twee voorwaarden aan verbonden. Ten
eerste moet de verkoper zijn beroep op het recht

voorwaarden, waarin een eigendomsvoorbehoud staat. De curator maakt Opgeruimd erop
attent dat de verkoop mondeling is gegaan.
Opgeruimd heeft op dat moment haar voorwaarden niet van toepassing verklaard. Ook
heeft zĳ de tekst van haar voorwaarden niet aan
de klant overhandigd, zoals had gemoeten.
Opgeruimd baalt hiervan en vraagt advies aan
haar juridisch adviseur. Deze wil onmiddellĳk
van Opgeruimd weten wanneer er precies is
geleverd. Als Opgeruimd vertelt dat dit inmiddels vier weken geleden was, krĳgt hĳ de
enthousiaste respons dat hĳ de kasten zeker wel
nog zou moeten kunnen terugkrĳgen. Met het
zogeheten recht van reclame. Opgeruimd ziet
de bui echter al weer hangen en attendeert de
adviseur er somber op dat door zĳn haastig handelen er helaas geen leveringsvoorwaarden gelden. Dit geeft echter niet, legt de adviseur hem
uit. Het recht van reclame is wettelĳk geregeld.
Het hoeft dus niet in een contract met de klant
of in algemene voorwaarden te staan. De adviseur geeft Opgeruimd, mits zĳ opschiet, een
goeie kans de kasten terug te krĳgen.•

van reclame doen binnen zes weken nadat zijn
vordering opeisbaar is geworden of binnen zestig
dagen na aflevering. Ten tweede moet het inroepen schriftelijk gebeuren. Net als bij een eigendomsvoorbehoud, kunnen onder andere een
doorlevering van de zaken door de klant naar een
ander en ook ‘natrekking’ bijvoorbeeld, helaas
nog wel roet in het eten gooien. Voor meer informatie kunt u terecht bij de bedrijfsjuridisch adviseurs van Metaalunie, via bj@metaalunie.nl.

Juridische professionals tegen gunstige tarieven
Metaalunie Rechtsbijstand is een zelfstandige dienst en weet als
geen ander waar u als ondernemer in de metaalsector behoefte
aan heeft. Zij biedt u een zorgvuldig geselecteerd netwerk van
deskundige advocaten en een speciaal voor leden ontwikkelde
Mevas rechtsbijstandverzekering.
U kunt bij Metaalunie Rechtsbijstand terecht voor:
Advocaten
Octrooigemachtigden
Juridische bedrijfsanalyse
Incasso
Maatcontracten
Algemene voorwaarden
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