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 Toepasselijkheid 
1a.Onderstaande voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten tussen 
opdrachtgever en verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
1b.Een verwijzing door de koper naar eigen of andere voorwaarden wordt door de verkoper niet aanvaard. 
 
 Offertes 
2a.Alle offertes zijn vrijblijvend. Aan een offerte zijn wij eerst gebonden nadat wij een opdracht schriftelijk hebben 
aanvaard. Tussen partijen geldt de door ons verzonden schriftelijke aanvaarding als volledig bewijs. 
2b.Offertes, catalogi, tekeningen, modellen en alle overige informatie- en/of documentatie materialen blijven ons eigendom. 
Wij zijn gerechtigd tot terugvordering. Gegevens in drukwerken verstrekt door ons, zijn aan wijzigingen onderhevig zonder 
voorafgaand bericht. Zij binden ons nimmer. Zij mogen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de verkoper niet 
worden vermenigvuldigd en/of aan derden ter inzage worden gegeven. 
2c.Degene aan wie op verzoek door ons informatie- en/of documentatiemateriaal werd toegezonden, mag dit materiaal uitsluitend 
aanwenden of doen aanwenden voor eigen gebruik. Hij zal dit materiaal niet mogen vermenigvuldigen op welke manier ook. Inzage 
aan derden is eveneens niet toegestaan. Indien de opdracht voor de uitvoering niet aan ons wordt gegeven, zal de aanbieding 
compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen veertien dagen na de datum van de beslissing franco aan ons worden 
terug bezorgd. De geadresseerde is jegens ons aansprakelijk voor alle schade welke wij mochten ondervinden door elk handelen 
in strijd met het hiervoor bepaalde. 
2d.Elke offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende 
normale werkuren. 
2e.Indien wij op verzoek een offerte hebben uitgebracht, zijn wij gerechtigd vergoeding van de gemaakte kosten te vorderen, 
indien de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden betreffende deze offerte zulks naar ons redelijk oordeel 
rechtvaardigen. 
 
 Prijzen 
3.De prijzen voor alle door ons te leveren zaken is berekend voor levering af magazijn en exclusief transportkosten, 
transport verzekering, (omzet) - belastingen, toeslagen en emballage. Indien transport op verzoek van de koper plaats heeft 
door derden of indien wij zekere zaken door derden plegen te doen vervoeren, worden de transportkosten in rekening gebracht 
bij de koper. Zaken zijn voor rekening en risico van de koper op het moment dat zij het magazijn verlaten. 
 
 Annulering 
4.Indien een opdracht wordt geannuleerd is de koper gehouden alle door de verkoper aantoonbare kosten te vergoeden. 
 
 Overmacht 
5a.De verkoper heeft in geval van overmacht het recht zijn leverings verplichtingen geheel of gedeeltelijk later uit te 
voeren, definitief te stoppen of tijdelijk uit te stellen. 
5b.Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorziene omstandigheid tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst 
redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Door overmacht verliest een boetebeding haar kracht. 
5c.Als overmacht zullen onder meer kunnen gelden: epidemie, brand, staking en uitsluiting, apparatuur defect, maatregelen van 
enige regering die de uitvoering van de overeenkomst in enige mate beïnvloeden, beslagleggingen van welke aard ook, oorlog, 
oorlogsgevaar, staat van beleg e.d., zowel aan de zijde van partijen als aan de zijde van derden. 
5d.Indien de verkoper een opdracht geheel of gedeeltelijk aan een derde moet uitbesteden zal overmacht van die derde tevens 
overmacht voor de verkoper opleveren. 
 
 Levertijd 
6a.De levertijd wordt slechts bij benadering opgegeven en is dus geen fatale termijn. Verkoper is nooit schadevergoeding 
verschuldigd voor schade veroorzaakt door overschrijding van de levertijd. 
6b.De koper is verplicht het gekochte af te nemen op het moment dat dit door de verkoper ter levering/installering is 
aangeboden. Indien de koper de verkoper niet tot installatie van het gekochte in de gelegenheid stelt, wordt het gekochte 
voor rekening en risico van de koper opgeslagen. De koper is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder opslag- en 
transportkosten. 
6c.Reclames dienen onmiddellijk bij ontvangst der zaken te worden gemeld. Indien niet wordt gereclameerd, worden de zaken 
geacht te zijn afgeleverd in goede staat. Alleen schriftelijk reclames worden geaccepteerd. Reclames op andere wijze gedaan 
zijn van generlei waarde. 
 
 Eigendomsvoorbehoud 
7a.De eigendom van het gereed produkt gaat eerst over op de opdrachtgever wanneer al het aan de opdrachtnemer terzake van de 
levering van de produkten en/of verrichte werkzaamheden met inbegrip van eventuele verschuldigde rente en kosten is voldaan. 
7b.Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien verkoper een bedrag te vorderen heeft, 
hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch bij 
uitsluiting bevoegd zijn. 
 
 Betaling 
8a.Alle betalingen dienen - tenzij schriftelijk anders is overeengekomen - contant te geschieden ten kantoren van de koper. 
Voor het geval zaken worden afgeleverd, dient ter plaatse contant te worden betaald. 
8b.Ook voor verhogingen als gemeld in artikel 3 geldt het in artikel 8a bepaalde. 
8c.Indien de koper niet contant betaald heeft of niet binnen de schriftelijk overeengekomen termijn heeft betaald, zal de 
verkoper hem een rappel/sommatie zenden om alsnog binnen acht dagen na dagtekening rappel/sommatie te betalen. De verkoper is 
gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen bij te late betaling ingaande na 
de factuurdatum. Tevens zullen bij te late betaling alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij zijn. Deze kosten zullen 15% van het in te vorderen bedrag 
bedragen met een minimum van € 75,00 exclusief b.t.w.. 
8d.Indien een koper zich schuldig maakt aan niet tijdige betaling, c.q. gedeeltelijke betaling, heeft de verkoper bovendien 
het recht deze wanprestatie te beschouwen als te zijn gepleegd ten opzichte van alle andere met diezelfde koper lopende 
overeenkomsten en eventuele leveringen op te schorten, c.q. de uitvoering van andere opdrachten te staken, totdat de koper 
aan zijn initiële verplichtingen heeft voldaan. 
 
 Intellectuele eigendom 
9a.De intellectuele eigendom op de door verkoper gemaakte danwel geleverde programma's, schetsen, tekeningen, foto's, 
modellen, offertes, beschrijvingen en dergelijke blijft bij de verkoper berusten voor zover deze niet reeds aan een ander 
toebehoort. Door de verkoper geleverde geschriften blijven materieel eigendom van de verkoper. Zij mogen op geen enkele wijze 
worden vermenigvuldigd en/of aan derden ter inzage worden gegeven. 
9b.De koper vrijwaart de verkoper tegen aanspraken van derden of schadevergoeding door schending van octrooien, licenties, of 
andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper verstrekte gegevens en/of tekeningen. 
 
 Garantie 
10.Op alle door ons geleverde zaken wordt garantie gegeven conform de bepaling van de producent van het geleverde artikel. 
Garantie geldt alleen in geval van normaal gebruik en onder normale omstandigheden, zulks te onzer beoordeling. Bij 
ondeskundig gebruik of handelen zal geen enkele aanspraak op garantie kunnen worden gemaakt. 
 
 Compensatie 
11.Ieder beroep op compensatie wordt door ons uitgesloten, tenzij wettelijke anders is bepaald. 
 
 Aansprakelijkheid 
12a.De verkoper is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of rente daarover, veroorzaakt 
door of vanwege door hem geleverde zaken, behoudens zijn wettelijke (produkt) - aansprakelijkheid. 
12b.Verkoper, noch door haar ingeschakelde derden zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij de aflevering voorzover bij 
het veroorzaken van die schade geen sprake was van opzet of grove schuld van verkoper of door hem ingeschakelde derden. 
12c.Indien de verkoper toch aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de 
verzekering gedane uitkering, voorzover de aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. 
12d.Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de 
verkoper beperkt tot het factuurbedrag. 
12e.Bij een meerwerk-opdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. 
12f.De koper vrijwaart de verkoper voor eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van kosten, schade en intresten, die 
deze derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst instellen tegen de verkoper. De koper is gehouden om de verkoper 
schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en intresten die uit rechtsvorderingen van de verkoper kunnen ontstaan. 
 
 Hak- en Breekwerk 
13.Hak- en breekwerk geschiedt ten alle tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.  


