ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank

Artikel

1

Toepasselijkheid

I.

vanaf factuurdatum

te Rotterdam
over het verschuldigde

bedrag een rente verschuldigd is van 1 % per

maand;

a.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en leveringen alsmede op alle
overeenkomsten tussen ons en de afnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders

11. alle kosten
van ons inclusief de buitengerechtelijke, gemaakt ter inning van onze vordering
op afnemer zal dienen te vergoeden, hierbij vastgesteld op 15% van het totaal aan ons ver-

overeenkomen.

schuldigde.

b. Deze voorwaarden zijn bindend voor de rechtsverhouding

van ons met de afnemer, ook indien
de afnemer algemene voorwaarden hanteert, die afwijken van de onderhavige voorwaarden.
in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts
Wijzigingen
c.
van kracht zijn indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
d. Indien enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet
van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet is, dan zal slechts de betreffende
bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen voor het overige deze voorwaarden volledig van kracllt blijven.

Artikel

2

Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

aanbiedingen zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
a. Alle
b. Een rechtsgeldige overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip dat wij
de order schriftelijk hebben bevestigd, danwel daadwerkelijk met de uitvoering van de

opdracht is begonnen.

d. Ten aanzien van kostenramingen, ontwerptekeningen en andere gegevens behouden wij ons
uitdrukkelljk het eigendomsrecht alsmede de auteursrechten voor. Het is niet toegestaan deze
gegevens aan derden ter inzage te geven, noch deze voor welk gebruik dan ook aan te wenden, anders dan voor het doel waarvoor zij door ons zijn afgegeven.
in opdracht van afnemer worden aangemaakt, bestempeld of op andere wijze
e. Goederen die
van kentekenen, naam of dekor worden voorzien, dienen zonodig met een surplus tot 10% van
de overeengekomen hoeveelheid te worden afgenomen, terwijl een tot 10% minder geleverde

hoeveelheid niet opnieuw behoeft te worden aangemaakt.
Gravures of stempels, vervaardigd voor het aanbrengen van kentekenen, naam of dekor
bedoeld onder e. blijven eigendom van de betreffende fabrikant.
in rekeg. Kosten van aanmaak van bovengenoemde gravures en stempels worden aan afnemer
ning gebracht.
3

Levering, verpakking,

8

verzending, opslag, retouren.

Niet-nakoming

in artikel 7 zijn wij gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of
a. Onverminderd het bepaalde
rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel deze
eenzijdig geheel of ten dele te ontbinden, indien afnemer niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst alsmede ingeval van faillissementsaanvrage, faillissement, beslaglegging, liquidatie of ingeval van aangevraagde of verkregen sursçance van betaling, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

b. Indien één van de onder a. genoemde omstandigheden zich bij afnemer voordoet wordt al hetgeen afnemer uit hoofde van en'lgerlei contract verschuldigd 'IS dadelijk ten vone opeisbaar,
onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, alle kosten in en buiten rechte hier-

onder begrepen.

Artikel 9

bij aanbiedingen behorende gegevens, zoals afbee!dingen, tekeningen, gewichts- en maatc. Oe
opgaven en overige soortgelijke gegevens zijn globaal van aard en binden ons niet, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel

Artikel

Eigendomsvoorbehoud

Zolang afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom heeft voldaan met inbegrip van
a.
eventuele renten en kosten behouden wij ons de eigendom van de geleverde goederen voor.
b. Afnemer is derhalve niet gerechtigd de goederen uit welken hoofde dan ook te vervreemden,
te verpanden, te bezwaren, te verhuren of in gebruik aan derden af te staan.
In het geval van artikel 8 zijn wij gerechtigd de geleverde goederen zonder enige sommatie,
c.
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te halen. Daartoe zal afnemer ons toegang
verlenen tot die plaatsen waar onze eigendommen zich bevinden.

Artikel 10

Garantie

in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen, garanderen wij de
a. Onverminderd de
deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden mits al
onze instructies met betrekking tot het gebruik van de goederen strikt zijn opgevolgd.
b. De garantieperiode vangt aan op de dag van aflevering van de goederen respectievelijk op de
dag, dat de werkzaamheden door ons zijn verricht en verstrijkt zes maanden daarna.
Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor gebreken, waarvan afnemer aantoont dat deze vóór of
c.
binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direkt gevolg van

levertijd tenzij anders overeengekomen is bij benadering opgegeven en gaat in na ordera. De
bevestiging onzerzijds en ontvangst van alle benodigde gegevens alsmede na ontvangst van
overeengekomen vooruitbetalingen van afnemer. Oe door ons opgegeven levertijd zal nimmer
te beschouwen zijn als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient afnemer ons schriftelijk in
gebreke te stellen. Indien afnemer niet tijdig aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet behouden wij ons het recht voor de levering op te schorten.
b. Geleverde goederen dienen wanneer zij onbelangrijke gebreken vertonen door afnemer in ontvangst genomen te worden.
Leveringen die de somma van :@ 200,- te boven gaan geschieden franko aan het overeengec.
komen adres van aflevering.
d. Tenzij anders overeengekomen is de keuze van dag en aard van het transport aan ons.
Verzending is voor rekening en risico van afnemer ondanks eventueel andersluidende bepaline.
gen op vervoersdocumenten.
f. Vertikaal transport is voor rekening en risico van afnemer ondanks eventueel andersluidende

ondeugdelijk(e) constructie, materiaal, montage. of service. Voor gebreken die het gevolg zijn
van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
d. Gebreken die geheel of gedeeltelijk een gevolg zijn van grondstoffen, materiaal of constructie
of wijze van uitvoering, gekozen door afnemer of verplicht opgelegd door enige derde of regeling van overheidswege, vallen niet onder deze garantie.
Tenzij schrifte1"ljk anders overeengekomen, wordt door ons geen garanÏle gegeven voor goee.
deren of materialen bewerkt overeenkomstig instructies van afnemer.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garanderen wij niet de bruikbaarheid van de goederen, indien zij worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor zij gebruikelijk worden

bepalingen op vervoersdocumenten.
verzending op verzoek van afnemer wordt uitgesteld, komen alle kosten voortvloeiende
g. Indien
uit opslag, te rekenen vanaf de éénendertigste dag na mededeling aan afnemer dat de goe-

h.

deren ter verzending gereed staan, integraal voor diens rekening.
h. Indien wij instemmen met het terugnemen van door ons geleverde goederen, zullen wij de desbetreffende goederen crediteren tegen de oorspronkelijk berekende prijzen, verminderd met

geleverd.
g.

Onze aansprakelijkheid

uit hoofde van de garantie is beperkt tot het vervangen van ondeugdelijke goederen
ondeugdelijke werkzaamheden danwel ter
c.q. het opnieuw uitvoeren van
onze keuze tot terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke goederen c.q. geleverde dienin
gebrachte
rekening
bedrag.
sten
Indien door ons op goederen, die wij niet zelf gefabriceerd hebben, een garantie wordt gegeven, strekt onze aansprakelijkheid onder deze garantie zich tegenover afnemer nooit verder uit

dan in zoverre de fabrikant de door hem afgegeven garantie jegens ons nakomt.
Indien afnemer gedurende de garantieperiode zonder onze schriftelijke toestemming de door
ons geleverde goederen laat herstellen door derden, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

10% administratie- en afhandelingskosten.

Artikel 11
Artikel
a.

4

Oe aanleg van e!ectrische-, water-, gas-, stroom-, en aan- en afvoerleidingen, van riolering,
afzuiginstallatie, fundaties en metselwerk, alsmede alle overige voorzieningen benodigd om de
goederen ter plaatse in gebruik te stellen, is voor rekening en risico van de afnemer. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook van niet behoorlijke uitvoering
van bovengenoemde werkzaamheden.

de werkzaamheden, die niet tot de opdracht
behoren, tijdig en naar behoren zijn verricht, zodanig dat de geleverde materialen en de montage geen schade respectievelijk vertraging ondervinden.
Bij inbedrijfstelling door onze werknemers zullen door hen aan afnemer alle gewenste inlichc.
tingen over gebruik, werking en onderhoud van de geleverde goederen worden verstrekt.
bedrijfsklaar is of
d. Oe montagewerkzaamheden gelden als uitgevoerd, zodra de installatie
gereed is voor verdere bewerking door afnemer. Alsdan wordt afnemer geacht de goederen in
de overeengekomen en geleverde uitvoering te hebben aanvaard. Daarna voorgestelde wijzib. Afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat

gingen en/of ontstane schaden, voorzover deze voortvloeien
zijdens afnemer komen voor diens rekening.

uit onjuist gebruik of onderhoud

levering schriftelijk en gemotiveerd bij ons
a. Reclames dienen binnen acht dagen na datum van
ingediend te worden.
en/of
servicewerkzaamheden door ons dient het indienen van reclames
Ingeval van montage
binnen acht dagen na uitvoering van de montage- c.q. servicewerkzaamheden te geschieden.
b. Terugzending van goederen kan uitsluitend geschieden in overleg met en na schriftelijke toestemming van ons.
in kwaliteit, maat model, afwerking, kleur of constructie, en/of overige
c. Geringe afwijkingen
afwijkingen die volgens goed handelsgebruik toelaatbaar worden geacht, vormen geen grond

voor reclames.
d. Ingeval de levering meerdere artikelen behelst, kunnen reclames met betrekking tot één van
die artikelen niet van invloed zijn op de afnameverplichting der overige artikelen.
in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting van afnemer onverlet.
e. Het
f.
Onze aansprakelijkheid uit hoofde van deze overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot die ingevolge de garantie inartikel 10 omschreven. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor direkte hetzij voor indirekte schade, kosten en interessen, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12
Artikel 5

Eigendomsovergang en risico

bepaaide in artikei 3 en behaive in het gevai als bedoeid in artikei 9a zai de
a. Onverminderd het
eigendom van de goederen overgaan bij aflevering.
afzending. Deze bepab. Het risico voor de goederen gaat over op afnemer op het moment van
ling is eveneens van toepassing indien deelleveringen plaatsvinden en/of ingevolge de overbijvoorbeeld
verplichtingen
of ingebruikstelinstallatie
eenkomst andere
op ons rusten zoals
ling.

Artikel

6

Prijzen

Prijsopgaven blijven van kracht tot zestig dagen na dato.
a.
tijde van de offerb. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verpakking en gebaseerd op ten
te geldende officiële monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta, prijzen van
grondstoffen en energie, belastingen en heffingen.

Ingeval van kostenverhogende wijzigingen van één of meer van de onder b. genoem-de factoc.
ren voordat levering heeft plaatsgevonden, behouden wij ons het recht voor de prijzen zodanig te verhogen dat de ingetreden wijzigingen daarin op billijke wijze zijn verdisconteerd.

Be1aling

Artikel 13

Toepasselijk recht en bevoegde rech1er

alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn,
a. Op
is het Nederlands recht toepasselijk.
b. Alle geschillen en vorderingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst zullen worden
voorgelegd:
door de afnemer uifsluitend aan de bevoegde rechter te Rotterdam,
door ons ter onze keuze, hetzij aan de bevoegde rechter fe Rotterdam of aan de bevoegde
rechter in de plaats van vestiging van afnemer.
-

is verplicht tot betaling van het verschuldigde bedrag binnen dertig dagen na faca. Afnemer
tuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Hij is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag in
mindering te brengen uit welken hoofde dan ook,
betalingstermijn,
b. Afnemer zal in verzuim zijn door het enkel verloop van de overeengekomen
zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist. Dit heeft onverminderd enig overig aan ons toekomend recht tengevolge dat afnemer:

Overmacht

Omstandigheden buiten onze wil of toedoen, ook indien voorzienbaar, die van dien aard zijn
a.
dat de nakoming van de overeenkomst geheei of gedeeltelijk wordt verhinderd of redelijkerwijs
niet van ons kan worden verlangd, zoals ondermeer oorlog, revolutie, brand, staking, epidemieën, storingen in het transport, onderbreking der produktie, gebrek aan grond- en hulpstotfen en/of energie, natuurrampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook,
geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten
worden ontvangen, gelden als overmacht.
levertijd te verb. Indien wij door overmacht verhinderd zijn te leveren, hebben wij het recht de
lengen met de duur van de overmacht danwel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd,
het
wel geleverde deel, zonder gehoudenheid
te annuleren en betaling te vorderen terzake van
onzerzijds enige schadevergoeding aan afnemer te betalen.

-

Artikel 7

Reclames en aansprakelijkheid

Montage

