L E V E R I N G S V O O R WA A R D E N
Algemeen
Voor zover verkoper en koper niet schriftelijk anders overeengekomen zijn,
geschiedt iedere verkoop en levering op grond van deze verkoop- en
leveringsvoorwaarden, waarmede de koper zich onherroepelijk akkoord verklaart. Een algemene verwijzing door de koper naar zijn inkoopvoorwaarden
wordt niet aanvaard en doet aan de uitsluitende toepasselijkheid van deze
voorwaarden niets af.
Artikel 1
1. Alle offertes en aanbiedingen, evenals gegevens in product-/prijsoverzichten en folders, zijn vrijblijvend, tenzij de verkoper zulks in zijn offerte aan
de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
2. Alle prijzen, vermeld in offertes, aanbiedingen, product-/prijsoverzichten en folders zijn altijd exclusief BTW.
3. Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de
prijzen van materialen en grondstoffen, dan wel lonen, salarissen,
sociale- of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantiepremies,
in- en uitvoerrechten of andere kostenbepalende factoren in binnenen/of buitenlandworden gewijzigd of die wijzigingen eerst dan ter kennis
van de verkoper komen, is de verkoper bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele terzake
bestaande wettelijke voorschriften.
4. Koper is bevoegd de koop te annuleren binnen 8 dagen na het tijdstip waarop hij kennis heeft genomen van de wijzigingen in prijzen.
Artikel 2
1. Verkoopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van de verkoper dan wel doordat verkoper
geheel of gedeeltelijk voldoet aan een opdracht tot levering
van de koper.
2. In geval van opdracht tot levering in verschillende gedeelten wordt
de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht,
indien de eerste gedeeltelijke cq. deellevering plaatsvindt.
Artikel 3
1. Opgegeven levertijden gelden bij benadering. Overschrijding van de
levertijd zal –ongeacht de oorzaak daarvan- de koper geen recht
geven op ontbinding van de gesloten overeenkomst en/of schadevergoeding.
2. De verzending van de goederen geschiedt steeds, dus ook indien
franco-levering is overeengekomen, voor risico van de koper.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de verzending
van de goederen in Nederland en België steeds fanco huis per
door de verkoper te bepalen vervoergelegenheid. Verkoper
behoudt zich het recht voor producten of productgroepen van
deze regel uit te zonderen.
4. Voor opdrachten met een netto orderwaarde van minder dan
€ 100,00 excl.BTW, kunnen transportkosten respectievelijk orderkosten
in rekening gebracht worden.
5. Indien de leverancier van wie de verkoper de aan de koper te leveren
goederen betrekt door welke oorzaak dan ook geheel of ten
dele in gebreke blijft met leveren cq. niet tijdig, niet goed of
onvoldoende levert, dan geldt dit ten aanzien van de koper in zijn
relatie met de verkoper als
overmacht en is de verkoper,
door niet cq. onvoldoende cq. niet tijdige, cq. verkeerde levering
aan koper niet jegens de
koper aansprakelijk voor schade
daaruit ontstaan.
Artikel 4
1. Gefactureerd wordt tegelijkertijd met de verzending van de goederen.
2. Wordt middels deelleveringen geleverd, dan is verkoper gerechtigd
voor iedere deellevering separaat te factureren.

Vervolg artikel 6
4. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor minimaal 10%
retourkosten in rekening te brengen.
Artikel 7
1. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen
of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door
ondeugdelijkheid of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen, alles in de ruimste zin des woords.
2. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van verkoper tot schadevergoeding uit welken hoofde dan ook te allen
tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde
goederen.
Artikel 8
1. Voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te
geschieden binnen 20 dagen na de factuurdatum, zonder korting
of compensatie.
2. In geval van te late betaling is de koper een rente verschuldigd, gelijk
aan de wettelijke rente over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde
bedrag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand veroorzaakt door of samenhangend met de te late betaling komen voor
rekening van de koper.
3. Bij te late betaling is de verkoper gerechtigd de aflevering van
andere goederen op te schorten cq. iedere met koper gesloten overeenkomst dan wel gedeelten daarvan zonder sommatie of
rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen.
4. De verkoper behoudt zich steeds het recht voor (ook indien de koop op
andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te
verzenden of vooruitbetaling te verlangen.
Artikel 9
1. Alle door verkoper geleverde goederen blijven tot op het moment van
volledige betaling van al de vorderingen, met inbegrip van rente en
kosten –en ingeval in rekeningcourant wordt geleverd tot op het moment
moment van vereffening van het eventueel ten laste van koper komende
saldo- zijn eigendom.
2. De koper is voor bedoelde volledige betaling cq. vereffening niet
bevoegd de goederen aan derden te verpanden of eigendom daarover te dragen dan overeenkomstig uitoefening van zijn bedrijf of
normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan
wordt, welke de betalingscondities ook zijn, de koopprijs terstond
en ten volle opeisbaar. Voorts heeft verkoper het recht in dat
geval alle goederen zonder enige machtiging van de koper of van de
rechter zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.
3. Koper moet beletten dat goederen van verkoper door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit desalniettemin geschieden
dan dient de koper de verkoper onverwijld op de hoogte te stellen.
Artikel 10
1. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele
van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten,
welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst worden
beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging
van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil
te onderwerpen aan arbitrage.

Artikel 5
1. Reclames moeten, om geldig te zijn, binnen 10 dagen na ontvangst van
de goederen schriftelijk bij de verkoper zijn ingediend.
2. Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de goederen geheel of
gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.
3. Reclames geven de koper geen recht om zijn betalingen op te schorten
of zich op compensatie te beroepen. Voor de toepassing van
deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als afzonderlijke
levering beschouwd.
4. De koper is niet gerechtigd goederen, waarover hij reclameert, zonder
toestemming van de verkoper terug te zenden.
Artikel 6
1. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch, dan zijn alle kosten aan
de zending verbonden ten laste van de koper.
2. Retourzendingen, welke door de verkoper niet aanvaard zijn, ontheffen in geen enkel opzicht van betalingsvoorschriften.
3. Retourzendingen reizen voor rekening van de koper, behalve in geval
zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van de verkoper.
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