leveringsvoorwaarden
=================
Art. 1, toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door verkoper,
bestellingen van afnemers bij verkoper en daaruit voortvloeiende
overeenkomsten tot koop en verkoop tussen verkoper en afnemer, voor
zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan iedere derde aspirantafnemer c.q. afnemer die zaken van verkoper bestelt en/of betrekt. Een
verwijzing door een afnemer naar eigen inkoop of andere voorwaarden
leidt slechts tot toepasselijkheid daarvan voor zover verkoper deze
schriftelijk heeft aanvaard.

Art. 2, aanbieding en bestelling
2.1 Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan,
zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2 Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door
vertegenwoordigers van verkoper of andere tussenpersonen zijn
eerst bindend na schriftelijke bevestiging door verkoper of , indien
zodanige bevestiging achterwege blijft, door levering van de bestelde zaken. Indien in het geval van een schriftelijke bevestiging, niet
binnen 8 werkdagen de juistheid van de schriftelijke bevestiging
wordt betwist, zijn koper en verkoper daaraan gebonden.
2.3 Ingeval van aflevering binnen 24 uur na telefonische bestelling geldt
de door of namens verkoper genoteerde en verzonden bestelling als
de door afnemer bestelde zaken, tenzij afnemer het tegendeel
bewijst.

Art. 3, prijzen
De door verkoper verstrekte prijzen gelden als richtprijzen en zijn vrijblijvend.
Ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan is verkoper
bevoegd de prijs te wijzigen, indien zich door oorzaken buiten verkopers
invloed, bijvoorbeeld door wijziging van materiaalprijzen, invoerrechten,
belastingen, transportkosten en dergelijke, een prijsstijging voordoet, een
en ander behoudens in gevallen van een wettelijk verbod tot zodanige
aanpassing.
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Art. 4, levering
4.1 Binnen Nederland geschiedt levering van zendingen met een factuurwaarde boven de € 340,- ex BTW franco thuis. Zendingen met
een factuurwaarde beneden de € 340,- ex BTW geschieden af
magazijn. Transportkosten worden doorberekend. In alle gevallen
bepaalt verkoper de vervoerder alsmede de aflevertijden, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Expreszendingen geschieden uitsluitend voor rekening en risico van
de afnemer. Indien gewenst is verkoper bereid tegen betaling door
koper van de premie een transportverzekering af te sluiten.
4.3 De levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk door verkoper
opgegeven. Verkoper neemt de inspanningsverbintenis op zich om
binnen de aangegeven tijd te leveren. Koper heeft geen recht op
schadevergoeding bij overschrijding van de opgegeven levertijd
tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wel indien de
overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove
schuld of onzorgvuldigheid zijdens verkoper.
Koper kan nimmer een order annuleren of de ontvangst der zaken
weigeren op grond van overschrijding van de levertijd.
4.4 Emballage waarin de zaken ter verzending in het magazijn gereed
liggen, wordt niet aan koper in rekening gebracht. Zo koper bijzondere
emballage wenst, dan wel enige verzending een bijzondere emballage
behoeft, wordt deze afzonderlijk in rekening gebracht.

Art. 5, retourzendingen
Tenzij in onderling voorafgaand overleg worden retourzendingen niet
geaccepteerd. Geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken
en verpakte zaken waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd,
kunnen nimmer worden teruggestuurd. Retourzendingen zijn immer voor
rekening en risico van koper tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.

Art. 6, op zicht zaken
Indien verkoper aan afnemer zaken op zicht ter beschikking stelt, heeft
verkoper vooraf de termijn waarbinnen de afnemer de zaken kan beproeven,
vastgesteld en aan afnemer medegedeeld. Indien de op zicht geleverde
zaken niet binnen de door verkoper vastgestelde termijn zijn teruggezonden ,
wordt afnemer geacht deze te hebben gekocht en geleverd
gekregen. Transportkosten en -risico van op zicht zaken zijn immer voor
rekening van koper. Afnemer is te allen tijde aansprakelijk voor schade op
welke wijze ook ontstaan aan of door de op zicht geleverde zaken.
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Art. 7, hoedanigheid en garantie
7.1 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van zaken niets
uitdrukkelijk is overeengekomen, kan koper slechts aanspraak
maken op garanties die verkoper van zijn leverancier heeft bedongen
dan wel, doch slechts uitsluitend met betrekking tot door
verkoper van binnen de EG geïmporteerde zaken, op een hoedanigheid
die in overeenstemming is met hetgeen in de handel in de
betrokken zaak, mede gelet op de prijs/kwaliteitsverhoudingen,
normaal en gebruikelijk is.
7.2 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van enige zaak is
overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of ten
genoegen van afnemers, opdrachtgevers of diens opdrachtgevers,
kan afnemer daaraan slechts aanspraken ontlenen voor zover deze
uitdrukkelijk zijn overeengekomen en verkoper met deze voorwaarden
bij de aanbieding van het verkochte rekening heeft kunnen
houden.
7.3 Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der zaken,
zoals kwaliteit, afmetingen of aantallen per handelseenheid, kan de
afnemer slechts aanspraken jegens verkoper ontlenen voor zover de
zaken niet zijn verwerkt en mits afnemer dit bezwaar niet in redelijkheid
had kunnen voorzien.

Art. 8, aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van verkoper gaat nimmer verder dan vergoeding
van de factuurwaarde dan wel her levering van zaken, zulks ter
keuze van koper en voor zover verkoper in staat is om soortgelijke
zaken te leveren
8.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade welke ook, die door
derden mogelijk kunnen worden geleden, noch ook voor gevolgschade en/of indirecte bedrijfsschade van afnemer in verband met
enig gebrek in of aan het verkochte.
8.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor kosten, schade en interessen
die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen
in dienst van verkoper en/of personen die door verkoper worden
ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 9 eigendomsvoorbehoud
Dadelijk, nadat de zaken zijn geleverd, daaronder begrepen de zendingen
als bedoeld in artikel 6, draagt de afnemer het risico voor alle directe of
indirecte schaden, die aan of door deze zaken mochten ontstaan.
Geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat afnemer volledig
en aan al zijn betalingsverplichtingen aan verkoper heeft voldaan. Indien
met betrekking tot zaken door verkoper geleverd een of meerdere facturen
onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij afnemer nog aanwezige zaken
als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door de afnemer.
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Art. 10, betaling
10.1 De koopprijs (inclusief BTW) voor hetgeen is geleverd is opeisbaar
op de vervaldag. De vervaldag is de dertigste dag na die waarop de
levering is geschied dan wel de dertigste dag na de dag waarop de
factuur is verzonden aan afnemer.
10.2 Koper is van rechtswege in verzuim bij overschrijding van de betalingstermijn zonder dat daartoe zijdens verkoper enige ingebrekestelling
is vereist. Vanaf dat moment is koper aan verkoper een bedrag
aan rente gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:120 BW,
vermeerderd met 2% verschuldigd tot aan de dag der betaling, onverminderd de overige krachtens dit artikel aan verkoper toekomende
rechten. Verkoper is voorts gerechtigd alle incassokosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan afnemer in rekening te
brengen. De buitengerechtelijke incassokosten omvatten de redelijke
rechtsbijstandskosten en worden geacht minimaal 15% van de
koopsom uit te maken.

Art. 11, geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van
de bij deze voorwaarden behorende overeenkomst of bestelling dan wel
uitvloeisels daarvan zullen behoudens de bevoegdheid van partijen de
rechter in kort geding te adieren, in hoogste ressort worden onderworpen
aan het oordeel van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam c.q. de
kantonrechter te Amsterdam.

Deze Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer : 59582421
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