VOORWAARDEN VAN LEVERING
Artikel 1

ALGEMEEN

1. Op al onze overeenkomsten van koop/verkoop, levering van diensten, offertes en
transacties zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Een verwijzing door de
opdrachtgever naar eigen leveringsvoorwaarden, hoe ook genaamd, wordt door ons niet
aanvaard.
Artikel 2

AANBIEDINGEN

1. De in onze aanbiedingen, catalogi en prijslijsten vermelde prijzen zijn geheel vrijblijvend.
Afbeeldingen, catalogi, tekeningen maat- en gewichtsopgaven, welke wij verstrekken zijn voor
ons niet bindend; tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen door ons.
2. De overeenkomst komt eerst tot stand na onze uitdrukkelijke aanvaarding van de opdracht.
3. Tenzij door ons schriftelijke anders overeengekomen, zijn al onze aanbiedingen van kracht
tot uiterlijk 30 dagen nadat deze is verstrekt, dan wel verzonden.
4. Met onze verkopers mondeling gesloten overeenkomsten verbinden ons slechts, nadat
deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
Artikel 3

TEKENINGEN, DOCUMENTEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

1. Alle door ons verstrekte tekeningen, documenten, technische gegevens, berekeningen e.d.
zijn en blijven ons eigendom. De opdrachtgever staat er voor in dat zijn zonder onze
uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring daartoe, niet worden gekopieerd, aan derden getoond
en of bekend gemaakt worden, noch op welke andere wijze openbaar worden gemaakt of
door derden worden gebruikt.
Artikel 4

LEVERINGEN

1. De levering omvat de goederen zoals vermeld op de orderbevestiging of pakbon(nen).
Afmetingen en gewichten zijn slechts ter aanduiding vermeld. Afwijkingen hiervan geven
opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding.
Artikel 5

LEVERTIJDEN

1. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk benodigde
materialen. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde
werkomstandigheden of doordat bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, dan wordt de
levertijd zodanig verlengd, als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever geen
recht op niet nakoming van enige jegens ons aangegane verplichting, noch op
schadevergoeding, nog op ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 6

BOETECLAUSULE

1. Indien, in afwijking van het voorgaande artikel, schriftelijk een boeteclausule door ons is
overeengekomen, waarbij aan opdrachtgever een recht op boeteverrekening wordt gegeven
bij een overschrijding van de levertijd, die aan ons te wijten is en die bij opdrachtgever schade
heeft veroorzaakt, dan zullen wij onze rekening, bij wijze van schadeloosstelling verminderen
met 1/4 % van het factuurbedrag voor elke volle week waarmee de levertijd is overschreden,
tot maximaal 5 % van de overeengekomen aannemings- of koopsom. Wij aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor verdere schade.
2. Een op overschrijding van de levertijd schriftelijk overeengekomen boeteclausule is niet van
toepassing, indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.
3. Het recht op boeteverrekening vervalt bij niet tijdige betaling door opdrachtgever van het uit
deze of eventuele andere overeenkomsten verschuldigde.
4. In geval van overheidswege beslag op het geheel of een overwegend deel van de bestelde
goederen mocht worden gelegd, achten wij ons ontheven van de verplichting tot levering,
zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. In dat geval zal, indien nodig,
met opdrachtgever voor de financiële afwikkeling der overeenkomst een regeling worden
getroffen.
Artikel 7

OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, ook al
was deze ten tijde van het totstandkomen der overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming
van onze verplichtingen blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet
reeds
begrepen,
oorlog,
oorlogsgevaar,
burgeroorlog,
oproer, werkstaking,
werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf
of in dat van onze leveranciers.
Artikel 8

ANNULERING

1. In geval van annulering door opdrachtgever hebben wij recht op vergoeding van alle door
ons reeds gemaakte kosten en door ons geleden schade.
Artikel 9

RECLAMES

1. Reclames dienen ons schriftelijk te worden gemeld binnen 8 dagen na ontvangst der
goederen, dan wel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
2. Overschrijding van genoemde termijnen brengt met zich dat elke aanspraak tegen ons ter
zake van de gebreken vervalt.
Artikel 10

GARANTIE

1. Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen gedurende een
periode van maximaal 6 maanden na het tijdstip van levering.
2. Op van derden betrokken goederen wordt door ons nimmer een verdergaande garantie
verstrekt, dan door onze leverancier aan ons wordt gegeven.
3. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting,
voortvloeiende uit de betreffende of een andere, daarmee samenhangende, overeenkomst,
ontslaat dit ons van iedere garantie verplichting.
4. De garantie strekt zich niet uit tot de gevolgen van normale slijtage, verwaarlozing of
ondeugdelijk gebruik of montage, onoordeelkundig gebruik, of gebruik dat niet in
overeenstemming is met het doel waartoe het goed dient, dan wel in strijd met door ons
gegeven bedrijfsvoorschriften.
5. Motoren
Voor motoren gelden de door de fabrikant afgegeven internationale garantie-bepalingen,
welke bij ons opvraagbaar zijn. Deze garantie-bepalingen dienen door ons schriftelijk aan
opdrachtgever te zijn bevestigd, alvorens hun toepasselijkheid geldt.
6. Het voldoen aan de garantieverplichting, het verstrijken van de garantietermijn, het door
opdrachtgever zelf verrichten van reparaties of aanbrengen van veranderingen aan het
geleverde, sluit iedere vordering uit hoofde van de garantie verplichting tot herstel of tot
vergoeding van kosten en schade uit; mede uit hoofde van later aan de dag getreden
gebreken.
Artikel 11

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

1. De garantie geldt in de plaats van elke andere aansprakelijkheid van ons, die derhalve
uitdrukkelijk worden uitgesloten. De aansprakelijkheid ter zake van het niet nakomen van de
garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van herstel.
2. Onverminderd het hiervoor in 1 bepaalde zullen wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige
indirecte schade, zoals bij voorbeeld die ten gevolge van bedrijfsstillegging, vertraging of enige
andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook.
3. Onze aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid
uit hoofde van deze voorwaarden, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de
koopsom van het betreffende goed.

Artikel 12

PRIJZEN

1. De door ons berekende prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding
geldende prijsbepalende factoren, daaronder begrepen o.a. valutakoersen, inkoopprijzen,
belastingen, in- en uitvoerrechten. Wijzigingen in deze prijsbepalende elementen kunnen
tot het moment van levering worden doorberekend aan opdrachtgever.
2. Tenzij anders vermeld, gelden onze prijzen exclusief B.T.W., verpakkings- en
verzendkosten en af Heerhugowaard. Bij alle leveringen onder rembours worden de
kosten in rekening gebracht.
Bij netto factuurbedragen beneden de € 45,- wordt voor administratiekosten een bedrag
van €10,- in rekening gebracht, exclusief B.T.W.
Artikel 13

BETALINGSVOORWAARDEN

1. Voor zover geen andere betalingscondities schriftelijk door ons zijn overeengekomen
dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum aan ons kantoor te Heerhugowaard te
geschieden. Alle betalingen dienen te geschieden op onze bank- of girorekening, of door
middel van contante betaling.
2. Betaling in termijnen is slechts mogelijk indien wij dit schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Tenzij anders vermeld zullen voor opdrachten boven € 5000,- de volgende
betalingscondities gelden:
30 % bij bestelling
60 % bij aflevering der goederen (zie artikel 16)
10 % binnen 1 maand na het vervallen van de tweede betalingstermijn.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, dan wel
niet volledig betaalt, dan wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de
vervaldatum van de betalingstermijn zal opdrachtgever aan ons verschuldigd zijn een
rentevergoeding, gelijk aan het promesse disconto van de Europese Centrale Bank,
verhoogd met 7 %. Daarboven zullen hem in rekening worden gebracht alle kosten
verband houdende met inning van het verschuldigde, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijke kosten. De verschuldigde incassokosten zullen worden doorberekend
zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dient plaats te vinden.
5. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen,
voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomst, alsmede in geval van faillissement
of surséance van betaling van opdrachtgever, of bij stillegging of liquidatie van diens
bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en zijn wij gerechtigd zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling elk der overeenkomsten geheel, dan
wel gedeeltelijk te ontbinden, dan wel ontbonden te verklaren, zulks zonder dat wij tot
enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn en onverminderd de ons verder
toekomende rechten.
Artikel 14

RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle leveringen af Heerhugowaard op ons
bedrijfsterrein. Alle verzekeringen, douane formaliteiten, afhandelingen, transport en
kosten voor het ter plaatse afleveren voor rekening en risico van de opdrachtgever. In
geval van franco verzending wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, zodra het materiaal
ons bedrijfsterrein heeft verlaten.
2. Het transport wordt slechts in die gevallen door ons verzekerd, waar wij dit schriftelijk
aan opdrachtgever hebben bevestigd.
3. Vanaf het moment dat de goederen ons terrein verlaten draagt de opdrachtgever het
risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze goederen mochten
ontstaan.
4. Onverminderd het in het vorige lid gestelde, gaat de eigendom van de goederen eerst
over op opdrachtgever, wanneer al het aan ons verschuldigde, met inbegrip van rente en
kosten ter zake van de levering, aan ons is voldaan.
5. Onverminderd de overige ons toekomende rechten, behouden wij ons het recht voor,
om indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens ons niet of niet tijdig nakomt, zonder
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de geleverde goederen in onze macht
te (doen) brengen.
Artikel 15

VRIJWARING

1. Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van
aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van ons mochten maken,
indien de schaden van derden zijn veroorzaakt door schending van octrooien en/of
auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan
wel door toepassing van werkwijzen, welke aan ons door of vanwege opdrachtgever ter
uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.
Artikel 16

OPLEVERING

1. De oplevering (motoren uitgezonderd) wordt geacht te hebben plaatsgevonden in ons
bedrijf, ongeacht hetgeen op de order vermeld moge zijn. De levering geschiedt ofwel
rechtstreeks aan opdrachtgever, of door levering van de goederen in onze fabriek aan een
expediteur, die door een der partijen aangewezen is.
Artikel 17

VERTRAGING IN DE AFNAME

1. Indien koper de goederen niet op de overeengekomen leveringsdatum afneemt, dan
zijn wij bereid, voor zover door ons schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd, deze
goederen voor rekening en risico van opdrachtgever op te (doen) slaan. Dit verleent
opdrachtgever geen recht op uitstel van de overeengekomen betalingstermijn.
Artikel 18

GESCHILLEN

1. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop
de onderhavige voorwaarden van levering van toepassing zijn, geheel dan wel ten dele, of
naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen uitsluitend kunnen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.
Ten aanzien van al onze overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
wordt door partijen domicilie gekozen te onzen kantore te Alkmaar.
Uitsluitend het Nederlandse Recht is van toepassing op al onze overeenkomsten.
Artikel 19

DEPONERING

Deze voorwaarden van levering zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Alkmaar onder depot nummer D260.
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