ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN.
1. OFFERTES.
Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. De opgegeven prijzen zijn excl. B.T.W. Tenzij uitdrukkelijk is vermeld zijn de kosten voor
montage niet inbegrepen.
2. HET AANGAAN VAN OVEREENKOMSTEN.
Overeenkomst van koop of verkoop w ordt eerst door schriftelijke bevestiging van de verkoper bindend. Overeenkomsten en aanvullingen
daarvan binden de verkoper eerst, nadat en voor zover en op de w ijze w aarop zij door hem zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.
Afspraken en over-eenkomsten met personeel van de verkoper binden deze laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn
bevestigd.
3. LEVERTIJDEN.
Indien een levertijd is overeengekomen gaat deze niet in alvorens alle relevante gegevens in ons bezit zijn en de betaling voor zover deze
bij opdracht moet geschieden, is verricht. Overschrijding van de levertijd door w elke oorzaak dan ook, geeft de afnemer c.q.
opdrachtgever niet het recht de bestelling te annuleren. de ontvangst of de betaling der goederen te w eigeren en/of vergoeding van
enige directe of indirecte schade door hem of door derden geleden, te eisen.
4. UITLEVERING.
Indien een overeenkomst betrekking heeft op meerdere goederen, kan de levering naar onze keuze voor het geheel of bij gedeelten plaats
vinden. Bij gedeeltelijke levering is de afnemer c.q. opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijke transactie.
5. OVERMACHT.
Bij overmacht w aaronder zijn begrepen alle omstandigheden, w elke geacht moet w orden redelijkerw ijze de uitvoering van de
overeenkomst te beletten, zijn w ij gerechtigd de uitvoering hiervan op te schorten of naar keuze de overeenkomst te annuleren.
6. PRIJZEN.
Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren. Wij zijn te allen tijde bevoegd om de
prijzen aan te passen aan de eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering c.q. de betaling optredende
w ijzigingen in de prijsbepalende factoren, zoals van grondstoffenprijzen, lonen, valutaw isselkoersen en van overheidsw ege opgelegde
heffingen.
7. ZEKERHEIDSSTELLING VAN BETALING.
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities zijn w ij te allen tijde gerechtigd om alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over
te gaan of verder te gaan met een reeds begonnen uitvoering hiervan, van de afnemer c.q. opdrachtgever zekerheidsstelling, in de vorm
van een bankgarantie of anderszins, te vorderen. Weigering van de afnemer c.q. opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen,
geeft de opdrachtnemer en/of verkoper het recht, de overeenkomst als ontbonden te beschouw en, onverminderd zijn rechten op
vergoeding van kosten en w instderving.
8. BETALING.
Betaling dient steeds te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie, tenzij op de facturen anders is
vermeld. Indien w ij genoodzaakt zijn de incassering van onze vordering uit handen te geven, komen alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer c.q. opdrachtgever. In alle gevallen kan voor de buitengerechtelijke
incassokosten een bedrag gelijk aan 15% van de uitstaande vordering in rekening w orden gebracht. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever
met enige betaling jegens ons in gebreke is, zijn al onze openstaande vorderingen direct opeisbaar en hebben w ij het recht de verdere
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd ons recht op
schadevergoeding. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door afnemer c.q. opdrachtgever verschuldigd voor ieder geval, w aarin
opdrachtnemer en/of verkoper zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Wanneer betaling van een rekening
niet binnen de termijn van dertig dagen is voldaan is de verkoper gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan de koper
w egens renteverlies de alsdan geldende w ettelijke rente over het factuurbedrag in rekening te brengen, w aarbij een gedeelte van een
maand berekend w ordt als volle maand.
9. TRANSPORTRISICO.
Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de afnemer c.q. opdrachtgever, ook indien franco
levering overeengekomen is. De afnemer c.q. opdrachtgever is tijdens het transport aansprakelijk voor alle schaden (zoals transport-,
brand, w aterschade, diefstal of verduistering). De afnemer c.q. opdrachtgever dient zich tegen risico' s behoorlijk te verzekeren. Bij
aankomst van de goederen heeft hij zich te overtuigen van de staat, w aarin deze zich bevinden. Ingeval dan blijkt, dat schade aan de
goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van de schadevergoeding te treffen.
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
De door ons geleverde goederen blijven tot op volledige betaling van al onze vorderingen ons eigendom, met dien verstande dat de
afnemer c.q. opdrachtgever aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment dat dit ter zijner dispositie is gesteld.
Gemonteerde goederen mogen door ons w orden w eggehaald, tenzij de demontage niet zonder merkelijke schade kan geschieden. Afnemer
c.q. opdrachtgever is niet bevoegd deze goederen in onderpand te geven of in eigendom over te dragen, aangezien hij zich, dusdoende,
aan verduistering zou schuldig maken.
11. RECLAMES.
Reclames, w aaronder w orden verstaan alle grieven w egens de hoedanigheid van de geleverde goederen of w egens andere oorzaken,
kunnen slechts geldig w orden gemaakt door schriftelijke indiening binnen vijf dagen na ontvangst der goederen. Het in behandeling
nemen van een reclame laat de betalingsverplichting onverlet.
12. GARANTIE.
Onze garantie op de door ons geleverde goederen gaat niet verder dan de fabrieksgarantie en w ordt gegeven voor een termijn van zes
maanden na levering. Deze garantie houdt in dat w ij alle onderdelen, w aaraan gedurende die termijn, als gevolg van ondeugdelijk
materiaal of ondeugdelijke constructie enig hinderlijk gebrek mocht ontstaan, kosteloos zullen herstellen ofw el door andere zullen
vervangen (zulks ter keuze van ons), mits zodanig gebrek binnen 5 dagen na ontdekking te onzer kennis w ordt gebracht en voor zover
w ij zulks nodig oordelen, het betrokken onderdeel terstond vrachtvrij aan ons w ordt opgezonden. Door het verstrijken van de
garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijw aring, elke aansprakelijkheid en elke andere verplichting die w ij mochten hebben
tegenover de afnemer c.q. opdrachtgever. De hierboven vermelde garantie met betrekking tot herstellen of gratis leveren van nieuw e
onderdelen omvat niet de arbeidskosten. Deze komen dus voor rekening van de afnemer c.q. opdrachtgever. Al onze
garantieverplichtingen vervallen indien het geleverde niet overeenkomstig de montagevoorschriften is gemonteerd of onoordeelkundig is
gebruikt.
13. AANSPRAKELIJKHEID.
Onze aansprakelijkheid uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende door onze geleverde goederen is beperkt tot kosteloze reparatie of
aanpassing van de goederen of - indien daartoe aanleiding - kosteloze herlevering van gelijke goederen. In alle overige gevallen is onze
aansprakelijkheid onder alle omstandigheden beperkt tot de door ons in rekening gebrachte factuurprijs. Alleen schade aan de goederen
zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Vergoeding van indirecte schade is altijd uitgesloten.
14. VRIJWARING.
De afnemer c.q. opdrachtgever dient ons te vrijw aren voor alle aansprakelijkheid w elke op ons jegens derden zou kunnen rusten met
betrekking tot de door ons geleverde goederen of door ons verleende diensten.
15. VERSTREKTE GEGEVENS.
Alle afbeeldingen en omschrijvingen, catalogen. tekeningen, maat- en gew ichtsopgaven. w elke w ij verstrekken, dienen slechts ter
verduidelijking en zijn voor ons niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld.
16. GEGEVEN ADVIEZEN.
Onze adviezen w orden naar beste kennis van zaken gegeven. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling of
schriftelijk) gegeven adviezen. Ons advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de
te leveren goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel.
17. AFWIJKENDE CONDITIES.
Afw ijkende condities zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk schriftelijk door ons bevestigt en betekent niet acceptatie door ons van de bij
afnemer c.q. opdrachtgever geldende inkoopvoorw aarden voor zover betrekking hebbende op boeteclausules en recht op
schadevergoedingen, direct of indirect en hoe ook genaamd.
18. GESCHILLEN.
Geschillen w elke ter zake van de overeenkomst mochten ontstaan zullen uitsluitend w orden onderw orpen aan de beslissing van de
Rechtbank te Amsterdam, het toepasselijk recht zal uitsluitend zijn het Nederlandse Recht.

