Eigendomsvoorbehoud
Verlengd en uitgebreid
eigendomsvoorbehoud Duitsland

Inleiding
Als ondernemer bent u verplicht om op rechtsgeldige wijze met in Duitsland gevestigde afnemers verlengd
en uitgebreid eigendomsvoorbehoud (verlängerter und erweiterter Eigentumsvorbehalt, hierna genoemd:
het eigendomsvoorbehoud) overeen te komen. Dat staat in onze polis. In de praktijk blijkt helaas dat eigendomsvoorbehoud niet altijd op de juiste wijze wordt overeengekomen. Hierdoor ontneemt u uzelf en ons
mogelijkheden om schade te beperken. Bovendien brengt u uw recht op schadevergoeding in gevaar. Hoe u
dit belangrijke zekerheidsrecht juridisch correct overeen kunt komen, leest u in deze brochure.
Duitse versie: vele mogelijkheden
Vergeleken met het Nederlands eigendomsvoorbehoud kent de Duitse versie een veelvoud aan mogelijkheden. Zo voorziet het verlängerter Eigentumsvorbehalt min of meer in een verpanding van de debiteuren
van uw afnemer aan u. Het erweiterter Eigentumsvorbehalt bestaat uit meerdere onderdelen; samen zorgen
die ervoor dat het recht op eigendomsvoorbehoud kan worden toegepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
reeds verwerkte goederen of goederen die u de debiteur geleverd heeft - zowel betaald als onbetaald.
De meest voorkomende situaties hebben wij in één eigendomsvoorbehoudtekst verwerkt, die u in deze
brochure aantreft. Deze tekst kunt u opnemen in uw verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna genoemd
“de Voorwaarden”) of separaat overeenkomen met uw afnemer. Hiermee geven wij u een handreiking voor
hoe u aan de polisvoorwaarden kunt voldoen. Wij pretenderen niet een juridisch advies te geven dat in alle
gevallen sluitend is. Daarvoor kunt u het beste een rechtsbijstandverlener inschakelen.
Eigendomsvoorbehoud overeenkomen
Hoe komt u het eigendomsvoorbehoud correct overeen? Zoals bij iedere overeenkomst moeten alle partijen
instemmen met de voorwaarden. Dit moet gebeuren voorafgaand aan de levering. De beste aanpak is om
de Duitstalige verkoopvoorwaarden met de eigendomsvoorbehoudtekst of de separate eigendomsvoorbehoudtekst door de afnemer te laten ondertekenen. Echter, in de praktijk blijkt dat het toesturen van de
verkoopvoorwaarden of separate eigendomsvoorbehoudtekst volstaat, mits de debiteur de voorwaarden
niet expliciet afwijst.
Wanneer heeft u voor Atradius aan de polisvoorwaarden voldaan?
- U heeft de Duitstalige verkoopvoorwaarden met de eigendomsvoorbehoudtekst of de separate eigendomsvoorbehoudtekst aangetekend aan de debiteur toegestuurd en de debiteur heeft de voorwaarden
niet afgewezen. Let op dat u wel over een bewijs van verzending beschikt.
- U heeft de bepalingen per email verstuurd met het verzoek om het bericht met een antwoord te bevestigen.
Doet u al langer zaken met een afnemer en gaat u uw leveringsvoorwaarden tussentijds wijzigen, dan kunt
u ook volstaan met de hiervoor genoemde mogelijkheden. Wanneer u in uw begeleidende brief aangeeft
dat deze voorwaarden voor alle toekomstige leveranties gelden, voorkomt u dat u voor elke leverantie aan
dezelfde klant de voorwaarden toe moet sturen.
Heeft u uw voorwaarden al eerder toegestuurd met het verzoek ze ondertekend terug te sturen? In deze
situatie kunt u voorafgaand aan de volgende leverantie uw aangepaste voorwaarden of het separate eigendomsvoorbehoud alsnog toesturen. Ditmaal zonder het verzoek de eigendomsvoorbehoudtekst ondertekend te retourneren. Dit houdt niet impliciet in, dat uw voorgaande leveranties ook onder het eigendomsvoorbehoud vallen. Ook hier geldt: u heeft aan de polisvoorwaarden voldaan wanneer u kunt aantonen dat
u het document met het eigendomsvoorbehoud aan de debiteur heeft toegestuurd en deze de voorwaarden
niet heeft afgewezen.
Toepasselijk recht in de verkoop- en leveringsvoorwaarden
In het algemeen wordt een eventuele rechtszaak gevoerd in het land van de afnemer. Verklaar daarom bij
voorkeur het Duits recht van toepassing op dit gedeelte van de voorwaarden, hiervoor dient de laatste zin
in de eigendomsvoorbehoudtekst. Dat voorkomt mogelijke problemen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van het eigendomsvoorbehoud. Wanneer u ook naar andere Duitstalige landen exporteert, kunt u het
toepasselijk recht in uw voorwaarden achterwege laten. Is het Nederlands recht van toepassing dan ligt een
rechtsgang in Nederland voor de hand. Een eventueel in Nederland behaald vonnis moet dan vervolgens wel
in Duitsland worden bekrachtigd.

Uw debiteur accepteert leveringsvoorwaarden niet: wat nu?
Als uw afnemer de voorwaarden expliciet afwijst, vraagt u allereerst wat hiervan de reden is. Dit antwoord
legt u voor aan uw accountmanager bij Atradius. Wij bekijken dan de verschillende opties om samen met u
tot een oplossing te komen.
Samenvattend
• Bij voorkeur Eigendomsvoorbehoud overeenkomen door ondertekening van voorwaarden/eigendomsvoorbehoudtekst
• Eigendomsvoorbehoud overeenkomen vóór leverantie door aantoonbaar toesturen van voorwaarden/
eigendomsvoorbehoudtekst of door tussentijds wijzigen van uw verkoopvoorwaarden.
• Eigendomsvoorbehoud overeenkomen voor alle toekomstige leveranties
• Toepasselijk recht in voorwaarden bij voorkeur Duits
• Accepteert uw debiteur de voorwaarden niet? Vraag naar argumenten en neem contact op met uw
accountmanager bij Atradius.
Voorbeeldbrief:
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kürzlich hat unsere Kreditversicherungsgesellschaft (Atradius) die weitere Gewährung
von Deckungszusagen für Kreditlieferungen davon abhängig gemacht, daß wir an unsere
Kunden nur unter erweitertem und verlängertem Eigentumsvorbehalt liefern, dem anliegenden
Text gemäß.
Dieser Eigentumsvorbehalt ist für alle zukünftigen Lieferungen gültig.
Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen,

Eigendomsvoorbehoudtekst t.b.v. verkoop- en leveringsvoorwaarden
Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die uns aus der gegenwärtigen
und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften
zustehen. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus
erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns.
Bei einer Verarbeitung unserer Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der
neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs
des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache, wobei unser Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes
unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren entspricht.
Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und
künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab.
Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer
Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten.
Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an uns ordnungsgemäß nachkommt, darf er
über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen.
Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir
berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen.
Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung.
Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht.
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