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Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden:

1. Geldigheid:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en 
overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren.
Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de afnemer.

2.1 Prijopgaven en aanbiedingen:
Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend (met uitzondering van prijsopgaven die 
bestemd zijn voor de verzekering, zie 2.2), evenals onze mededelingen betreffende technische 
hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen geven, 
uitgaande van normale omstandigheden.
Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudend het recht op 
doorberekening van eventuele verhoging van de rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen deze laatste 
ook, indien zij enkel het gevolg zijn van wijziging in valuta verhouding.
Prijsopgaven zijn geldig tot 30 dagen na datum van indiening.

2.2 Prijsopgaven verzekering:
Voor prijsopgaven die bestemd zijn voor de verzekering brengen wij een bedrag van € 75,00 incl. btw 
in rekening. Deze kosten worden in mindering gebracht bij goedkeuring van de offerte.

3. Overeenkomsten:
Overeenkomsten binden ons, ook in geval door tussenpersonen namens ons met derden gesloten, 
eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

4. Levering:
De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats, van waaruit door of namens ons 
wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is.

5. Overmacht:
In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de
overmacht toestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst 
zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval koper slechts is gehouden tot het betalen van een 
redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.
Onder overmacht wordt verstaan; o.a. oorlog, oproer, belemmerende maatregelen van binnenlandse- en 
buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machine schade, personeelsgebrek, stremming vervoer/transport, 
uitsluitingen, sabotage.
Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de 
leverancier, bij wie wij de gekochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, 
deze niet of niet tijdig aan ons kunnen leveren.

6. Aansprakelijkheid:
Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook hetzij direct of indirect, die het gevolg 
zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde.
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7. Garantie:
Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het vervangen van hetgeen ondeugdelijk is. In geld 
uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuur waarde van het geleverde, voorzover ondeugdelijk.
Onze garantie vervalt, indien koper of derden in opdracht van koper, een reparatie of vervanging op welke wijze 
dan ook van hetgeen ondeugdelijk is heeft trachten uit te voeren. 
De garantietermijn bedraagt 1 jaar na de factuurdatum.  
Op de door koper zelf geleverde materialen verlenen wij geen garantie.

8. Eigendomsbehoud:
Zolang geen volledige betaling door ons van koper is ontvangen, blijft het geleverde voor risico van koper aan 
ons toebehoren. Verkeert koper jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde terstond en zonder 
enige formaliteiten terug nemen c.q. doen terugnemen.

9.1 Betaling:
Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van niet tijdige betaling verhogen wij de factuur 
met administratiekosten ad € 4,50 en 3% invorderingsrente per maand. Indien wij genoodzaakt zijn de incasso 
van de vorderingen uit handen te geven, komen alle gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de 
koper.

9.2 Betaling:
Wanneer betaling middels onze aanbieding schriftelijk overeengekomen: 50% aanbetalen voor aanvang werk. 
50% bij aflevering werk.

10. Geschillen:
Bevoegd tot kennisneming van geschillen is uitsluitend de Arrondissements rechtbank te `s-Gravenhage.


