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1. Identiteit 
De eenmanszaak KMS Racing Engines. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 3168324. 
Gevestigd Kuiperij 6 te 1185XS Amstelveen, NL. 
 

2. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "Voorwaarden”) hebben de volgende termen de 
volgende betekenis: 
 
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen KMS Racing Engines en Klant tot verkoop van Producten 
en Diensten. 
 
Klant: iedere onderneming die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, 
bedrijfs- of beroepsactiviteit en die met KMS Racing Engines een Overeenkomst sluit of een 
natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, 
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten en die met KMS Racing Engines een Overeenkomst sluit. 
 
Product: Alle door KMS Racing Engines aangeboden zaken die voorwerp zijn van een aanbieding, 
offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen KMS Racing Engines en Klant. Losse 
Producten welke KMS Racing Engines verkoopt zijn enkel bedoelt voor voertuigen welke niet op de 
openbare weg mogen rijden. 
 
Diensten: Alle door KMS Racing Engines aangeboden diensten die voorwerp zijn van een aanbieding, 
offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen KMS Racing Engines en Klant. In het 
algemeen biedt KMS Racing Engines allerhande diensten aan op het gebied van handel (aan- en 
verkoop van Producten) voor zich dan wel voor derden, ontwikkeling/reparatie van voertuig motoren 
en (klein) metaalbewerking dit alles in de ruimste zin van het woord.  
In het bijzonder biedt KMS Racing Engines aan om, in opdracht van Klant, een race- dan wel off-road 
auto motor van de Klant te ontwikkelen/(p)repareren/reviseren. Klant is zich ervan bewust dat de 
voornoemde race- dan wel off-road automotoren niet op de openbare weg mogen rijden en enkel 
deugdelijk gebruikt mag worden op een daarvoor aangewezen terrein. 
KMS Racing Engines verricht in haar werkplaats onder andere de volgende diensten aan (specifiek 
gericht op autosport en off-road gebruik): 

- Raceauto motoren ontwikkeling 
- Assembleren/reviseren van raceauto motoren 
- Testen van raceauto’s en raceauto motoren op de daarvoor bedoelde testbanken 

(motordynamometer en rollen dynamometer)  
- Programmeer service race elektronica 
- Verkoop Race Auto elektronica 
- Ontwerpen/Fabriceren kabelbomen 
- Ontwerpen/Fabriceren van Custom onderdelen  
- Overig maatwerk  
- Klein metaalbewerking 
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Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn tussen KMS Racing 
Engines en Klant. 
 
Afkoelingsperiode: een periode van 14 dagen na ontvangst van het product of na de dag waarop 
Klant de Overeenkomst sluit, waarbinnen Klant (enkel een Klant (consument)) het recht heeft uw 
herroepingsrecht uit te oefenen conform hoofdstuk 7 van deze algemene voorwaarden. 
 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant (enkel een Klant (consument)) om binnen de 
Afkoelingsperiode af ie zien van de Overeenkomst of geleverd Product, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze 
algemene voorwaarden. 
 
Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers 
van KMS Racing Engines (en/of Klant). 
 
Verkoopprijs: de prijs welke KMS Racing Engines en Klant overeen zijn gekomen door aanbod en 
aanvaarding om het Product te kopen. 
 
Fabriek af: de levering van het Product vindt plaats waar het Product van tijd tot tijd wordt 
geassembleerd en/of de verkoop door KMS Racing Engines plaatsvindt (behoudens indien partijen 
anders overeenkomen). 
 
EU: voor deze algemene voorwaarden wordt onder de definitie ‘EU’ de landen bedoelt welke lid zijn 
van de Europese Unie. 
 

3.  Toepasselijkheid 
-  Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KMS Racing Engines en op iedere 

tot stand gekomen Overeenkomst tussen KMS Racing Engines en Klant. 
 
-  Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst aan Klant 

ter hand gesteld en Klant heeft deze voorwaarden ontvangen. 
 
- De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt van de hand gewezen. 
 
 

4. Aanbieden/offertes 
-  Alle aanbiedingen en offertes van KMS Racing Engines zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een 

termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het Product 
waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Afbeeldingen, 
tekeningen, opgaven van gewichten, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. 

 
-  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, 

wordt dit in het aanbod vermeld. 
 
-  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KMS Racing Engines niet. 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
 

5. Overeenkomst 
- De Overeenkomst komt tot stand op het moment van het plaatsen van de bestelling. Ten 

aanzien van Diensten komt de Overeenkomst tot stand op het moment van ondertekening 
van de nader overeen te komen opdrachtovereenkomst voor de desbetreffende Diensten. 

 
- Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door KMS Racing Engines 

van een bestelling, inschrijving of opdracht van Klant of door levering van de bestelde 
Producten, door oplevering van de overeengekomen Diensten en/of toezending van de 
factuur. KMS Racing Engines voert de Overeenkomst uit op basis van een 
inspanningsverbintenis. 

 
- Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is KMS Racing 

Engines daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze 
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KMS Racing Engines anders aangeeft.  

 
- Onjuistheden in de opdrachtbevestiging dienen door Klant binnen vijf werkdagen na 

dagtekening schriftelijk aan KMS Racing Engines te worden gemeld.  
 
- Klant is verantwoordelijk voor het aan KMS Racing Engines verstrekken van de juiste contact- 

en betalingsgegevens en eventuele wijzigingen daarin. 
 
- Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld met 

een schriftelijk bericht. 
 
- KMS Racing Engines is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te 

schakelen. 
 
Specifieke bepalingen ten aanzien van diensten: 
-  De uitvoeringsperiode voor de Diensten door KMS Racing Engines worden bij benadering 

vastgesteld. 
 
-  Bij de vaststelling van de uitvoeringsperiode van de Diensten gaat KMS Racing Engines ervan 

uit dat deze de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die op dat moment 
bekend zijn. 

 
-  De uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle technische en commerciële details 

overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van KMS Racing 
Engines, de overeengekomen (termijn) betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke 
voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 

 
-  Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke KMS Racing Engines bekend 

waren toen hij de uitvoeringsperiode vaststelde, kan KMS Racing Engines de uitvoerings- 
periode verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te 
voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van KMS Racing Engines kunnen worden 
ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

 
- Overschrijding van de overeengekomen uitvoeringsperiode van de Diensten geeft in geen 

geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 
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6. Recht van terugtrekking 
-  De Klant (consument) kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een 

Product gedurende de Afkoelingsperiode herroepen. 
 
- Indien de Klant (consument) gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht voor 

onbeschadigde en ongebruikte Producten, dient hij dit binnen de Afkoelperiode kenbaar te 
maken aan KMS Racing Engines door middel van het Herroepingsformulier (zoals bijgevoegd 
bij deze Voorwaarden), of op een wijze zoals vermeld op de website 

 
-  De Klant (consument) zendt het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen 

vanaf de dag volgend op de kennisgeving dat hij gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, 
terug, of de Klant (consument) overhandigt het product aan (een gemachtigde van) KMS 
Racing Engines, tenzij KMS Racing Engines het product komt afhalen. 

 
-  De Klant (consument) draagt de directe kosten van retourzending van het product, tenzij 

anders aangegeven door KMS Racing Engines.  
 
-  De Klant (consument) retourneert het product samen met alle geleverde accessoires, in de 

originele staat en verpakking, en conform de door KMS Racing Engines verstrekte instructies. 
 
-  Het risico en de bewijslast van de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht 

berust bij de Klant (consument). 
 
- KMS Racing Engines vergoedt geen betalingen van de Klant (consument) voor eventuele 

Leveringskosten voor het terugsturen van geretourneerde Product. 
 

7. Afkoelingsperiode 
-  De Klant (consument) gaat tijdens de Afkoelingsperiode zorgvuldig om met het Product en de 

verpakking. Hij/zij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat 
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen, 
Uitgangspunt hierbij is dat het de Klant (consument) slechts is toegestaan het Product in 
dezelfde mate te hanteren en te inspecteren als in een fysieke winkel. 

-  De Klant (consument) is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het 
gevolg is van een wijze van behandeling van het product die verder gaat dan vermeld in 
artikel 7.1 

 

8. Uitsluiting van het herroepingsrecht 
-  KMS Racing Engines kan Producten uitsluiten van het Herroepingsrecht. Dit wordt vermeld bij 

het aanbod, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst. De uitsluiting van het 
herroepingsrecht geldt in ieder geval voor Producten die op maat voor de Klant (consument) 
zijn gemaakt of in opdracht van de Klant speciaal zijn besteld. 

 

9. Levering binnen EU 
- Een eventueel overeengekomen levertijd of leveringsdatum van KMS Racing Engines (Fabriek 

af) is indicatief en geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
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- Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft Klant niet het recht de Overeenkomst 
te ontbinden of recht op schadevergoeding of niet- nakoming van enige verplichting die voor 
hem uit deze Overeenkomst mocht voortvloeien. 

- Levering vindt (Fabriek af) plaats nadat het Product in opdracht van Klant volledig is 
geassembleerd en Klant de volledige Verkoopprijs en eventuele additionele kosten heeft 
voldaan aan KMS Racing Engines. 

-  Indien KMS Racing Engines gegevens nodig heeft van Klant voor de uitvoering van de 
Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Klant deze juist en 
volledig aan KMS Racing Engines ter beschikking heeft gesteld. 

 

10. Uitvoering van de Overeenkomst 
-  Klant is verplicht de zaken af te halen op het moment dat deze hem ter beschikking worden 

gesteld. Indien Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of 
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is KMS Racing Engines gerechtigd de zaken 
op te slaan voor rekening en risico van Klant. 

 
De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: 
- Indien de Producten door of namens Klant worden afgehaald: door 

ontvangstbewijzen van de Producten. 
- Voor leveringen via een commerciële vervoerder: door de overdracht van de 

Producten aan die vervoerder. 
- Bij levering via transport door KMS Racing Engines. 

 
-  KMS Racing Engines is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren 

en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
-  Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan KMS Racing Engines de uitvoering van 

die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Klant de resultaten van 
de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

-  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 
uitvoering daaraan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen en/of als er zich 
wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden, die ten grondslag 
lagen aan de Overeenkomst, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing 
van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al 
dan niet op verzoek of aanwijzing van Klant, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd 
en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan 
kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Door 
een wijziging van de Overeenkomst kan de initiële termijn van uitvoering worden gewijzigd. 
Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de 
wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

 
 Er is in ieder geval aanleiding de Overeenkomst aan te passen als: 

-  Er zich relevante wijzigingen van (overheids-)voorschriften of beschikkingen 
voordoen. 

- Er zich relevante wijzigingen in het programma van eisen dan wel de oorspronkelijke 
opdracht voordoen. 

- Klant wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die reeds zijn 
goedgekeurd, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds is goedgekeurd  

- De overeengekomen verzendkosten voor het transport naar een Klant met meer dan 
10% zijn gestegen ten opzichte van de gebruikelijke transportkosten van het Product 

- Tijdens de vervulling van de opdracht extra werkzaamheden noodzakelijk blijken. 
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-  Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is KMS 

Racing Engines gerechtigd om daaraan als eerste uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord 
is gegeven door een daartoe bevoegde persoon van KMS Racing Engines en Klant akkoord is 
gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder 
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het 
niet of niet tijdig uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst brengt KMS Racing Engines niet 
in verzuim en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee 
in gebreke te komen, kan KMS Racing Engines een verzoek tot wijziging van de 
Overeenkomst weigeren, indien dit gevolg heeft voor de in dat kader te verrichten 
werkzaamheden of te leveren zaken. 

 
- Indien Klant in gebreke blijft in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe Klant door 

KMS Racing Engines is gehouden, dan is Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder 
begrepen kosten) die aan de zijde van KMS Racing Engines direct of indirect is ontstaan.  

 

Uitvoering van de Overeenkomst - specifiek ten aanzien van Diensten 
 
- KMS Racing Engines zal zich inspannen om de opdracht zorgvuldig uit te voeren en de 

belangen van Klant naar beste weten te behartigen. 
 
- KMS Racing Engines zal de aan hem verstrekte gegevens van Klant vertrouwelijk houden voor 

zover deze ais vertrouwelijk aan KMS Racing Engines bekend zijn of voor zover KMS Racing 
Engines weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. 

 
- KMS Racing Engines houdt Klant op de hoogte van de uitvoering van de opdracht. KMS 

Racing Engines verstrekt desgevraagd en naar beste vermogen tijdig alle inlichtingen, 
waaronder inlichtingen omtrent de voortgang van de uitvoering van de opdracht, 
veranderingen van (overheids-)voorschriften of -beschikkingen, en veranderingen omtrent de 
financiële aspecten van de opdracht. 

 
- De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de termijnen in het overeengekomen 
tijdschema geen fatale termijnen. 

 
- KMS Racing Engines begint pas met een volgende fase nadat Klant daartoe zijn toestemming 

heeft verleend. In deze toestemming wordt de goedkeuring van de voorafgaande fasen 
geacht te zijn begrepen, behalve voor zover Klant zijn goedkeuring uitdrukkelijk aan 
onderdelen van de werkzaamheden heeft onthouden. 

 
- KMS Racing Engines is verplicht om Klant te waarschuwen als door of namens Klant 

verstrekte inlichtingen en/of gegevens of door of namens Klant genomen beslissingen 
klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat KMS Racing Engines in 
strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing 
bij de vervulling van de opdracht daarop zou voortbouwen. 

 
- Klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van KMS Racing Engines 

krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de feitelijke opdracht.  
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- KMS Racing Engines is bevoegd om werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen 

uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, 
onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht. 

 
- Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijft de esthetische waarde bij de   

beoordeling van de juiste vervulling van de opdracht buiten beschouwing. Dit Gaat onverlet 
dat hieromtrent dient te worden voldaan aan redelijke eisen. 

 

Uitvoering van de Overeenkomst - Verplichtingen Klant 
 
-  Klant zal zich jegens KMS Racing Engines als goed en zorgvuldig Klant gedragen Hij is 

behouden om alle gegevens van KMS Racing Engines vertrouwelijk te houden, voor zover 
deze gegevens als vertrouwelijk aan Klant bekend zijn of voor zover Klant weet of 
redelijkerwijs behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. 

 
- Klant is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of 

namens hem aan KMS Racing Engines verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen, 
die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. Hij vrijwaart KMS Racing Engines 
voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen. 

 
- Klant is verplicht om KMS Racing Engines binnen bekwame tijd te waarschuwen, als hij in de 

adviezen een tekortkoming van KMS Racing Engines heeft opgemerkt. 
 

 
11.  Prijs – Product 
- De in het aanbod vermelde prijzen voor de Producten en/of Diensten zijn in euro's, exclusief 

btw (voor B2B klanten, voor B2C zullen aangeboden Producten en/of Diensten altijd inclusief 
btw worden vermeld) en exclusief eventuele verzend-, administratiekosten en andere 
heffingen van overheidswege. 

 
- De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de Overeenkomst bestaande prijzen van 

grondstoffen, materialen, tarieven, lonen, belastingen, rechten en lasten. Bij verhoging van 
een of meer van deze kosten is KMS Racing Engines gerechtigd de overeengekomen prijzen 
dienovereenkomstig te wijzigen. 

 
- Indien KMS Racing Engines met Klant een vaste prijs overeenkomt, is KMS Racing Engines 

niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat Klant in dat geval gerechtigd is om 
de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit 
een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in 
een stijging van de prijs van grondstoffen, tonen etc. of op andere gronden die bij het 
aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 
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- Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer 

bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst,  
dan is uitsluitend Klant gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te 
ontbinden, tenzij KMS Racing Engines alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis  
van de oorspronkelijke Overeenkomst uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit 
uit een bevoegdheid of een op KMS Racing Engines rustende verplichting ingevolge de wet of 
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.  

 
 

12. Annuleringskosten 
- Klant kan de order voér het tijdstip van de (op)levering van het Product, Schriftelijk 

annuleren. Klant zal alsdan echter 50% van de Verkoopprijs verschuldigd zijn. 
 
- Als Klant specifieke wensen had ten aanzien van de assemblage (custom made) van het 

Product zal deze, in afwijking van het voornoemde lid, de volledige kosten moeten voldoen 
die gemoeid zijn met de inkoop en assemblage van Klant specifieke eisen ten aanzien van de 
assemblage. 

 

 
13. Duur 
- De Overeenkomst tussen KMS Racing Engines en Klant wordt aangegaan voor onbepaalde 

tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk 
en schriftelijk anders overeenkomen. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor 
toekomstige orders. 

 

 
14. Betaling 
- De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij de Klant en KMS Racing Engines 

afwijkende afspraken hierover maken. KMS Racing Engines is gerechtigd om periodiek 
vooruitbetaling te verlangen of periodiek te factureren, Voor levering van het Product 
(Fabriek af) door KMS Racing Engines dient de volledige Koopprijs van het Product uiterlijk op 
de dag van de levering (Fabriek af) door Klant te zijn voldaan. Als de volledige Koopprijs voor 
het Product niet is voldaan zal het Product niet (Fabriek af) worden geleverd aan Klant. 

 
- Betaling dient te geschieden zonder compensatie en zonder enige inhouding, tenzij anders 

bepaald door KMS Racing Engines en zonder recht op verrekening van het aan KMS Racing 
Engines verschuldigde bedrag.  

 
- Indien Klant in gebreke blijft en niet tijdig betaalt dan is Klant volgens de wet in verzuim en 

een rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke 
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare 
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van 
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Als datum van betaling geldt de datum 
waarop het bedrag op de rekening van KMS Racing Engines is bijgeschreven. 
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- Indien Klant in gebreke of in verzuim is en zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, dan is Klant 

alle kosten verschuldigd die verband houden met de invordering van gefactureerde bedragen 
(buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen). Indien Klant in Nederland is 
gevestigd bedragen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 14% van de hoofdsom, 
met een minimum van € 55, alles exclusief btw. Buiten Nederland bedragen de 
buitengerechtelijke incassokosten tenminste 16% van de hoofdsom, met een minimum van 
€90, alles exclusief btw. De werkelijke kosten komen voor vergoeding in aanmerking. 
Eventuele gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Klant. 
 

- KMS Racing Engines heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de 
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente 
en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Het indienen van een 
reclame, gebrek of klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op. 

 

15. Beëindiging 
- KMS Racing Engines is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de  

Overeenkomst te ontbinden, indien: 
- Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig nakomt. 
- Na het sluiten van de Overeenkomst KMS Racing Engines ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal 
nakomen. 

- Klant wordt verzocht garant te staan voor de nakoming van zijn verplichtingen bij het 
sluiten van de Overeenkomst en deze garantie wordt niet of onvoldoende gegeven. 

- Door de vertraging aan de zijde van Klant niet langer van KMS Racing Engines kan 
worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen 
condities zal nakomen, is KMS Racing Engines gerechtigd de Overeenkomst te 
ontbinden. 

 
- Voorts is KMS Racing Engines bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst 
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn  
dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of redelijkerwijze niet van KMS Racing 
Engines kan worden verlangd. 
 

- In geval van ontbinding van de Overeenkomst zijn de vorderingen van KMS Racing Engines op 
Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien KMS Racing Engines de nakoming van de verplichtingen 
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de Overeenkomst.  

 
- Indien KMS Racing Engines tot schorsing of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze 

aansprakelijk voor schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  
 

- Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, is KMS Racing Engines gerechtigd tot 
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, welke zij direct en indirect heeft 
moeten maken. 
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- Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze  

niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is KMS Racing Engines gerechtigd de  
Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting 
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Klant, uit 
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

 
- In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van  

beslaglegging - indien en zodra het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste 
van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer 
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, heeft KMS Racing Engines het recht om de 
Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of 
Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van KMS Racing Engines op Klant 
zijn in deze zaak onmiddellijk opeisbaar. 

 
- Indien Klant een bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, wordt een 

annuleringsvergoeding van 50% van de bestelling van Klant in rekening gebracht (conform 
artikel 10.1 van deze Overeenkomst). 

 

16. Eigendomsvoorbehoud 
- Alle door KMS Racing Engines in het kader van deze Overeenkomst geleverde Producten 

blijven eigendom van KMS Racing Engines totdat alle verplichtingen uit de met KMS Racing 
Engines gesloten Overeenkomst deugdelijk zijn nagekomen. 

 
- Door KMS Racing Engines geleverde Producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, 

mogen niet warden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Klant 
is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op 
enige andere wijze te bezwaren. 

 
- Klant dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om het 

eigendomsvoorbehoud van KMS Racing Engines veilig te stellen. 
 
- Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel 

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Klant verplicht om KMS Racing Engines 
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 

- Het risico met betrekking tot de Producten gaat over op Klant op het moment van aflevering. 
 

- Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten te verzekeren en  
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de 
polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.  

 
- Voor het geval KMS Racing Engines zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil  

uitoefenen, geeft Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming 
aan KMS Racing Engines en door KMS Racing Engines aan te wijzen derden om al die plaatsen 
te betreden waar de eigendommen van KMS Racing Engines zich bevinden en die 
eigendommen terug te nemen. 
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17. Overmacht 
-  KMS Racing Engines is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij 

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar 
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor haar rekening komt. Zij heeft in die situatie het recht haar verplichtingen op 
te schorten zolang de overmacht voortduurt, dan wel de Overeenkomst door een schriftelijke 
mededeling aan Klant te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, 
tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn. 

 
- Onder overmacht aan de zijde van KMS Racing Engines wordt mede verstaan: elke van de wil 

en toedoen van KMS Racing Engines onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming 
redelijkerwijs niet van KMS Racing Engines kan worden verlangd, zoals gebrek aan personeel, 
stakingen, niet tijdige levering of ongeschiktheid van materialen, overheidsmaatregelen, 
gebrekkige of niet beschikbaarheid van infrastructurele voorzieningen (bijv. digitale 
toegankelijkheid), transportmogelijkheden en wanprestatie van toeleveranciers van KMS 
Racing Engines waardoor KMS Racing Engines redelijkerwijs niet aan haar verplichtingen 
jegens Klant kan voldoen of enige andere gebeurtenis waardoor Klant de vrije beschikking 
over haar vermogen verliest. 

 
- KMS Racing Engines heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid 

die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KMS Racing Engines zijn verbintenis had 
moeten nakomen. 

 
- Indien KMS Racing Engines bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen,  
is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Klant is  
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
 

18. Intellectuele Eigendomsrechten 
- Alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en knowhow van KMS Racing Engines 

met betrekking tot deze Overeenkomst en de door KMS Racing Engines geleverde Producten 
en Diensten, berusten bij KMS Racing Engines en/of haar toeleveranciers. Er vindt geen 
overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht plaats uit hoofde van de Overeenkomst, 
tenzij anders is overeengekomen. 

 

19. Conformiteit 
- Klant dient de gekochte Producten bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te 

controleren op eventuele gebreken en/of tekortkomingen. Klant onderzoekt of kwantiteit en 
kwaliteit van de afgeleverde Producten overeenstemmen met de bestelling en wensen. 

 
- De door KMS Racing Engines geleverde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en 

normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en 
waarvoor zij normaliter in Nederland worden gebruikt. Klant is er mee bekend dat het 
Product enkel gebruikt mag worden voor race- dan wel off-road voertuigen welke niet op de 
openbare weg mogen rijden. Bij levering dient Klant zelf te verifiëren of de Producten 
geschikt zijn voor het gebruik aldaar op een daarvoor aangewezen terrein (racecircuit of off-
road terrein) en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. 
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- De in 19.2 van dit artikel genoemde garantie geldt tot de leveringsdatum, tenzij uit de aard 

van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door 
KMS Racing Engines verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd 
geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt 
verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.  
Klant is zich ervan bewust dat er in opdracht van Klant het Product en/of de werkzaamheden 
aan het voertuig van Klant gebruik kan zijn gemaakt van losse onderdelen en samengesteld 
kan zijn uit geassembleerde onderdelen, welke onderdelen van toeleveranciers mogelijk 
dienen te worden gemodificeerd waardoor er in de regel geen beroep kan worden gedaan op 
de fabrieksgarantie van deze losse onderdelen van toeleveranciers. Klant vrijwaart KMS 
Racing Engines dat Klant geen beroep kan doen op de (fabrieks)garantie ten aanzien van deze 
gemodificeerde onderdelen. 

 
- Doordat het Product/voertuig van Klant naar zijn aard gebruikt gaat worden als racevoertuig 

dan wel off road voertuig op een daarvoor aangewezen terrein is het voor KMS Racing 
Engines niet na te gaan onder welke omstandigheden Klant en/of derden het 
Product/voertuig van Klant gebruiken, gelet op dit feit is het voor KMS Racing Engines 
ondoenlijk om enige vorm van garantie ter verlenen na de leveringsdatum omdat niet is na te 
gaan of het gebrek is ontstaan door schade ontstaan door onjuist gebruik door Klant. 
 

- ledere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of 
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of 
onjuist/niet regelmatig onderhoud daaraan door Klant en/of door derden wanneer, zonder 
schriftelijke toestemming van KMS Racing Engines, Klant of derden aan het Product of 
voertuig van de Klant wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te 
brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te 
worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. 
Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het 
gevolg is van omstandigheden waar KMS Racing Engines geen invloed op kan uitoefenen, 
daaronder begrepen weersomstandigheden of blootstelling aan extreme omstandigheden. 
 

- Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 2 dagen na levering schriftelijk aan KMS Racing 
Engines te worden gemald. Niet-zichtbare gebreken dienen binnen 6 maanden na levering 
aan KMS Racing Engines te worden gemeld. Gereclameerde gebreken worden gedetailleerd 
omschreven waarbij duidelijk beschreven wordt hoe de non-conformiteit werd ontdekt en 
duidelijke foto’s van het gebrek als de non-conformiteit zichtbaar is, zodat KMS Racing 
Engines adequaat kan reageren op deze melding van non-conformiteit. Tevens dient Klant 
een kopie van zijn aankoopbewijs op te sturen. Klant stelt KMS Racing Engines in de 
gelegenheid een klacht of gebrek te onderzoeken. Indien een gebrek later wordt gemeld, dan 
heeft Klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

 
- Klant garandeert dat hij de Producten niet zal gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of 

regelgeving, en/of in strijd met een bepaling van de Overeenkomst. Klant vrijwaart KMS 
Racing Engines voor alle aanspraken, schade en kosten van derden die voortvloeien uit en/of 
verband houden met en/of het gevolg zijn van een schending van voornoemde garantie door 
Klant. 
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- Klant is niet gebonden aan enige garantie indien en zolang Klant zijn verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst met KMS Racing Engines niet, niet behoorlijk of niet tijdig 
nakomt. Evenmin ontstaat enige garantieverplichting van KMS Racing Engines indien de 
geleverde Producten worden vervreemd, bewerkt of verwerkt, of indien en wanneer daaraan 
wijzigingen worden aangebracht, alles zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KMS Racing Engines. 
 

- Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is (welk gebrek niet is ontstaan door schade 
veroorzaakt door Klant) en dit tijdig door Klant is gereclameerd, dan zal KMS Racing Engines 
binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering 
redelijkerwijze niet mogelijk is, kennisgeving doen van het gebrek door Klant en zulks ter 
keuze van KMS Racing Engines, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel 
vervangende vergoeding daarvoor aan Klant voldoen. In geval van vervanging is Klant 
gehouden om het vervangen Product aan KMS Racing Engines te retourneren en de 
eigendom daarover aan KMS Racing Engines te verschaffen, tenzij KMS Racing Engines anders 
aangeeft. KMS Racing Engines behoudt zich het recht voor om gebrekkige onderdelen te 
vervangen met nieuwe of in de werkplaats van KMS Racing Engines gereviseerde onderdelen. 
Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is dan dient Klant zelf de transportkosten te 
betalen als deze het Product opstuurt naar KMS Racing Engines voor vervanging of herstel. 

 
- Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor 

ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van KMS Racing Engines 
daardoor gevallen, integraal voor rekening van Klant. 

 
- Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief  

administratie-, verzend- en transportkosten, aan Klant in rekening worden gebracht. 
 
- De vervaltermijn voor alle vorderingen en verweren jegens KMS Racing Engines en de  

bij de Overeenkomst betrokken derden bedraagt zes maanden. 
 

20. Demontage Product 
- Indien Klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van KMS Racing Engines tot 

demontage, reparatie, wijzigen of andere werkzaamheden terzake van het Product of de 
door KMS Racing Engines verrichtte aanpassingen aan het voertuig van de Klant overgaat of 
doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie 

 
- Klant is zich ervan bewust dat demontage kan leiden tot onherstelbare schade aan het 

Product en letselschade aan diegene die het Product/de aanpassingen aan het voertuig va» 
de Klant foutief demonteert. Klant vrijwaart KMS Racing Engines voor schade {zowel direct 
als indirecte schade) die ontstaat als Klant overgaat tot demontage van het Product/voertuig 
van de Klant. 

 
- Klant kan enkel terecht bij KMS Racing Engines voor onderhoud, indien Klant bij een ander 

bedrijf het onderhoud laat verrichten vervallen alle garanties ten aanzien van het Product/de 
door KMS Racing Engines verrichtte aanpassingen aan het voertuig van de Klant. Vervanging 
van onderdelen van het Product/onderdelen van het voertuig van de Klant dienen altijd met 
originele onderdelen welke initieel door KMS Racing Engines zijn verwerkt/geplaatst te 
geschieden, dit niet het geval is vervallen alle garanties ten aanzien van het Product en de 
door KMS Racing Engines verrichten aanpassingen aan het voertuig van de Klant. 
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21. Vrijwaring 
- Klant vrijwaart KMS Racing Engines voor eventuele aanspraken van derden, die in verband 

met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere 
dan aan KMS Racing Engines toerekenbaar is. 

 
- Indien KMS Racing Engines uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is 

Klant gehouden KMS Racing Engines zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al 
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Klant in gebreke 
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KMS Racing Engines, zonder 
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde 
van KMS Racing Engines en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en 
risico van Klant. 

 

 
22. Aansprakelijkheid 
- Indien KMS Racing Engines aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt 

tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld. 
 
- KMS Racing Engines is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 

KMS Racing Engines is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige 
gegevens bij het aangaan van de Overeenkomst. 

 
 
- Daarnaast sluit KMS Racing Engines elke vorm van aansprakelijkheid voor (directe en 

indirecte) schade uit, behoudens de gevallen waarin et sprake is van opzettelijke of door 
bewuste roekeloosheid schade is ontstaan welke veroorzaakt is door KMS Racing Engines. 
Meer in het bijzonder wordt elke vorm van aansprakelijkheid door KMS Racing Engines 
uitgesloten voor alle Producten en/of Diensten welke verkocht en/of verricht worden voor 
een Klant in de autosport (zowel voor consumenten als zakelijke klanten), reden is dat door 
het gebruik in de autosport tal van overige factoren meespelen welke ervoor kunnen zorgen 
dat het Product of de door KMS Racing Engines verrichte Diensten beschadigd of op het oog 
niet voldoen aan de verwachtingen. Doordat tal van andere factoren meespelen welke 
invloed hebben op de door KMS Racing Engines verkochten Producten of Diensten zal Klant 
KMS Racing Engines vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van 
voornoemde Producten en/of Diensten. 

 
- Indien KMS Racing Engines aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade. Dan is de  

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de betaalde factuurwaarde van de order, althans tot  
dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De 
aansprakelijkheid van KMS Racing Engines is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de 
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
 
 
 
 
 
. 
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- KMS Racing Engines is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade 

wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang 
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze 
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KMS 
Racing Engines aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan KMS 
Racing Engines toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 
beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

 
- KMS Racing Engines is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 

23. Persoonsgegevens 
- KMS Racing Engines en Klant verwerken uitsluitend persoonsgegevens in overeenstemming 

met de toepasselijke re9elgeving. Verwerking van persoonsgegevens door KMS Racing 
Engines en Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en haar 
dienstverlening vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 
- KMS Racing Engines en Klant zullen in overeenstemming met de regelgeving handelen en de 

persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt adequaat beveiligen. KMS Racing Engines 
en Klant zullen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om 
de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking. Deze maatregelen waarborgen een passend beveiligingsniveau, rekening 
houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, gelet op de 
risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. 

 

24. Geschillen 
- Op Overeenkomsten tussen KMS Racing Engines en Klant is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. Alle geschillen die tussen partijen bij de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam in 
Nederland. 

- De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 
 

25. Overig 
- Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze 
Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden teneinde de nietige of 
vernietigde bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het 
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

- Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden 
geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld in lijn met deze Algemene 
Voorwaarden. 

- KMS Racing Engines behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen 
en/of aan te vullen. 

 
 


