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VOOR IEVERING EN VERHUUR/UITTENING

- Achteíbente 7 - 7751

SK DALÈN: Hierna te noem€n:

AAN NIEÍ-CONSUMÉNTEN

yE!@p€I

DeÍinities

1. ln deze alSemene voorwaarden worden de hieina volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
andeE is aangegeven:
6EBRUIíER: de gebruikervan de algemene vooruaarden;
(OPER: de gebruiker, ofde huurder handelend in de uitoefening van beroep of bedrijfj
OVEREENXOMST: de overeenkomsttussen gebruiker en koper of huurder

Artikel

2

Akemeen

1

De bepalingen van deze algemene vooryaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verkoper
en een koper waarop verkoper deze vooryaarden van toepassing heeft verklaard, voor zovervan deze vooruaarden niet door
partijen uitdrukkelUk en schriftelijk is afgeweken.
2, De onderhavi8e vooruaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met koper, voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.
3. AlSemene vooruaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en sch.iftelljk is overeengekomen dat
deze met uitsluiting van deze vooruaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strïdig€
bepaiingen in de al8emere vooMaarden van verkoper en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel
uitmaken van de vooruaarden van \trkopel
4. lndien een of meerdere bepalingen in deze algemene vooryaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. verkoper en koper zullen alsdan overleggen
teneinde nieuwe bepalingen terveryanging van de nietige ofvernietigde bepalingen overeen te lomen, waarbij indien en voor
zover mogelijk het doel en de strekkingvan de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genom€n.

Afrikel 3 AànbiedinEën en offertes
1. De door verkoper gemaakte offertes zijn vrÍblijvend; zij zijn geldig gedurende derti8 dagen, tenzU andere aangegeven.
Verkoper is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hieryan door de koper schriftelijk bínnen dertig dagen
wordt bevestigd.

2 LwertijdeninoÍfedesvandeverkoperzÍnindicatiefengevendekoperbijovetrchrijdingervangeenrechtopontbindingof
schadevergoeding. tenzij uitdrukkelijk andeÍs is overeengekomen.
3. De prijzen in de genoemde aanbledingen en offertes zijn exclusief BTw en andere heffingen van overheidswege alsmede
veEend- en eventuele veruoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkeltk anders is vermeld,
4. lndien de aanvaarding (op ondeígeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper andere
aangeeft.
5. Een samenge§telde prijsopgave verpli€ht verkoper niet tot leveringvan een deel van de in de aanbieding ofofferte begrepen
zaken tegen een over€enkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedineen ofoffertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

-

AÉikel 4 lritooèringvan dè ovè.èenkomst
1. Verkoperzal de overeenkomst naarbeste inzicht en vermogen en overeenkomstigde eisenvangoed vakmanschap uitvoeren.
Een en anderop grond van de op dat moment bekende stand derwetenschap.
2 lndienenvoorzovereenSoedeuitvoerin8vandeovereenkomstditv€reist,heeftve.koperhetrechtbepaaldewerkaamheden
te laten verrichten door derden.
3, De koper dÉagt er zorg voor dat alle gegevens, waaryan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waaryan de koper
redelijkeryijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uiwoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper
worden verstrekt. lndien de voorde uitvoeringvan de overeenkomst benodigdegegevens niettijdigaan verkoperzijn verrtrekt,
heeft verkoper het recht de uitvoering va. de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extE
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekeningte brengen.
4. Verkoper is niet aanspEkelijk voorschade, van welke aard ook, dogrdat verkoper is uit gegaan van door de koper \ieretrekte
onjuiste en / ofonvolledige ge8evens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn.
5. lndien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan verkoper de uNoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schrift elijk heeft goedgekeurd.
6. lndien door verkoper ofdoorve*oper ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht
op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagl koper kosteloos zorB voor de door die medewerkers in
rcdelijkheid Eewenste faciliteiten.
7. Koper vrijwaart verkoper vooÍ eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lÍden en welke aan kopertoerekenbaar is.
Afrikel

5

teverinE

1. I"everinggeschiedt

op het in de orderbevestiging genoemde adres.

2 lndienl€v€ringgeschiedtopbasisvan"lncoterms",zullendeophetmomentvanhetsluitenvandeovereenkomstgeldende
"lncoterms" van toepassing zijn.
3, Koper is verplicht de zaken afte nemen op het moment datverkoperdeze bij hem aflwert ofdoet afleveren, dan wel op het
moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. lndien de koper afname weiSert of nalatig is met het veEtrekken van informatie of inst.ucties die noodzakelUk zÍn voor de
levering, ísverkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper
5 lndien de zaken worden bezorgd i5 verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan
afzonderlijk worden gefactureerd.
6. lndien verkopergegevens behoeftvan de koper in het kadervan uitvoeringvan de oièreenkomst, vangt de levertijd aan nadat
koper deze aan verkoperteÍ beschikking heeft gesteld.
7. lndien verkopereen telmijn voor levering heeftopgegeven, is deze indicatieí Een opeegeven levertijd is dan ook nimmereen
fatale termijn. Bij oyeschrijdingvan een termijn dient de koper verkoper schriftelijk ingebíeke te stellàn.
8. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hieilan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering
geen zelÍstandige waarde t@komt..Verkoper is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te hctureren.
9. lndien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan verkoper de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaànde Íase
schriÍtelijk heeft goedgekeurd.

Atikel 6 OndeÍroek. redames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelÍke termijn te
(doen) onderzoeken. Daarbi.i behoort koperte onderzoeken ofkwaliteit en kwantiteitvan het geleverde overenitemmen met
hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in hèt normale (handels-) verkeergelden.
2. Eventuele zichtbare Sebreken oftekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijkaanverkopeÍte worden gemeld.
ryet zichtbare gebreken oÍ tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering
,,/te worden gemeld.
3. lndien ingevolge het vodS lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koperverplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
wenst kopergebrekkige zakente retourneren, danCeschiedt zulks metvoorafgaande schriftelijketoestemmingvan deverkoper
op de wijze zoals doorve.koper aangegeven.

-

eí niet herroepbare toest€mming aan ved(oper of door deze aan te wUzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van verkoperzich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
onvooruaa.delijke

Anlkel 10 GaÍantle
1. Verkoper ganndeert dat de te leveren zak€n voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die dmÉan kunnen worden
gesteld en wi.i zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geidt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buiteÀland
en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan En de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan

verkoper
3. De onder 1. genoemde gaEntie geldtgedurende een periode van 12 maande[ na lèvering,
4. lndien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst
daaryan danwel, indien retournering redelijkeruijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door
koper, naar keuze van verkoper, veryangen of zorgdragen voor heEtel. ln geval van veryangingverbindt koperzich reeds nu de
vèruangen zaak aan verkope.te retouÍneren en de eigendom aan verkoperte veEchaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontrtaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik ofwanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, kopeí of derden wijzigingefl hebben aangebracht dan wel
trachten aan te br€ngen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waaNoor de zaak nietbestemd is.
6, lndien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de gaBntie beperkt
tot die, die doorde producent van de zaak ervoorwordt verotrekt.
AÍtikel 11 ln.assokosten
1. ls koper in gebreke of in veEuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtin8en, dan komen alle redelijke kosten
terverkrUging van voldoening buiten rechtevoor rekeningvan koper lndien kopeÍ in geb.eke blijft in de tijdige voldoeningvan
een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisba.e boete van 15% over het nog
ve6chuldiSde bedrag. Dit met een minimum van € 50,-,
2. lndien verkoper hogere kosten heeft gemaah, welke redelijkerwÍs noodzakelík waren, komen ook deze voor vergoeding
in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneensvoor rekeningvan kopel
4. Koper is over de gemaakte incassokosten Íente veschuldi8d,

nakomingvan de verplichtingen op te schonen of de overeenkomstte ontbinden, indien:
(oper de verplich§.gen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
Na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstand.jgheden goede grond geven te vrezen dat de
koper de verplichtingen niet zal nakomen. ln Beval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover detekortkoming haar rcchtvaardi8t.
- Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekeÍheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit
de overcenkomst en deze zekerheid uitblijÍt of onvoldoende is. Zodn zekerheid is gesteld, veryalt de bevoegdheid tot
opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2.VooÍts isverkope. bevoe8d de overeenkomstte (doen)ontbinden indien zich omstandighedenvooadoen welkevan dien aard
zín dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich ande62ins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. lndie'n de overeenkomst wordt ontbonden z4n de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar lndien
verkoper de nakomingvan de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aànspràken uit de wet en overeenkomst.
4. VeÍkoper behoudt steeds het recht schadevergo€ding te vorderen.
1, VeÍkoper is bevoegd de

-

1. lndien verkoper aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koperEehouden het
aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelÍke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. lndien de koper deze
verplichting niet nakomt zin alle hieruit voortvloeiende kosten voorzijn rekening.
2, lndien kopeÍ, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde
verplichting, he€ft verkoper het recht de daaruit voorwloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van veruanging, op
koperte verhalen.

AÍtikel

14

Aànsorakèliikh€id

1. lndien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakeli.ikheid van verkoperjegens koper beperh tot hetgeen
ín deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Onder directe schade wordt uitsiuitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft
opschade in de zinvan dezevooruààrden;

-

deeventueleredelijkekostengemaakomdegebrekkigeprestatievanverkoperaandeovereenkomsttelatenbeantwoorden,
tenzij dit gebrek niet aan verkoper toegerekend kan wordenj
redelijkekosten,gemaakttervoorkomingofbeperkingvanschad€,voorzoverkoperaantoontdatdezekostenhebbengeleid
tot beperkin8 van directe schade als bedoeld in deze alg€mene voorwaaÍden.
3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen g€voigschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De in dezevooruaarden opgenomen beperkingen En de aanspEkelijkheid voor direde schadegelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet ofgrove schuld van verkoper ofzijn ondergeschikten.
5. (oper isverplicht te voldoen aan het besluit veiligheid attBctie- en speeltoestellen.

-

AÉikel 15 Risico.oveEang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die vooN€rp van de over€enkomst zijn, gaat op kop€r over op het
moment waarop deze aan koperjuridisch en/offuitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper ofvan een d@r
koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel

15

OErmacht

1. PaÍtijen zUn niet gehouden tot het nakomen van eni8e verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandi8heid die niet is te wíjten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene vooryaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende ooÍzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoperEeen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor verkoper niet in staat is z;jn verplichtingen na te komen. Werktakingen in het bedrijf van verkoper worden
daaronder begrepen.
3. Verkopër heeft ook het recht zich sp overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakomilg verhindert,
intreedt nadatverkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Parti.ien kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen aiit de overeenkomst opschorten.
lndien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichtingtotvergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveelverkoperten tijde van het intÍeden van overnacht inmiddelsgedeeltelijkzijn verplichtingen uit de overeenkomst
is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is verkopergerechtigd om het reeds naSekomen respectievelijk na te komen gedeelte sepaEatte hdureren. Koper is
gehouden deze faduuÍte voldoen als ware het een afzonderlijk overenkomst.

AËikel 7 Wii2igin!van de overèenkoms
1. lndien tijdens de uitv@ring van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wUzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst

Ailikèl lTVriiwarinÍen

dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordtgewijzigd en / ofaangevuld, kan hettijdstipvan voltooiingvan de
uiwoering daardoorworden beinvloed. Verkoperzal d€ koperzo spoedig mo8elijk hieryan op de hoogte stellen.
3. lndi€n de wÍziging en I of aanvulling op de overeenkomst financièle en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal verkoper
de koper hierwer tevoren inlichten.
4. lndien een vast tarief is overeengekomen zal verkoper daarbij aangeven in hoeveíre de wijziging of aanvulling van de
oveÍeenkomst een overschrijdin8 van dit vast tarieftot gevolg heeft,
5.
afwijking van het te dezen bepaalde zal verkoper geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging oÍ
aanvulling het gèvolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend,

AÍtikel 18 Gebrulksre.ht

li

Atikel8 gebling
1. Betaling dient als volgt te Seschieden: a. bij acceptatie offerte 30% van de koopsom inclusief'BTw. b, uiterlUk bij levering
schoÍten de
betalingsverplichting niet op.
2, lndien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim.
Koper is alsdan een rente veEchuldigd van I % per maand, tenzij de wettelijke rente hoEer is in welk geva! de wettelijke r€nte
geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzujm is tot het moment van
voldoening van het volledige bedrag.
3. ln geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de
koper onmiddellijk opeisbaai
4. Verkeper heeft het recht de door de koper gedane betalingeh te laten strekken in de eerste plaats in miidering van de
kosten, veruolSens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en d€ lopende iente,
Verkoper kan, zondeÍ daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betalirg weigeren, indien de koper een andeÍe volgorde
voor de toerekening aanwiist. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente alsmede de korten worden voldaan.
5. Verkoper heeft de mogelÍ kheid een kred ietbeperkingstoeslag van 2% i n rekening te bren8en. Deze toeslag is niet ve6ch u ldigd
bij betaiing binnen 7 dagen na
l
70% van de koopsom inclusief BTW plus eventuele bijkomende kosten, B€zwaren tegen de hoogte van de facturen

factuurdaium.

Artlkel I Eigendohmorh€houd
1. De eigendom van het verkochte gaat eer§ op de koper over nadat volledige betaling wereenkomst artikel 8.1. plaat§
gevonden heeft.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noó op enige andere wijze te bezwarcn.
3. lndien derd€n beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel re€hten daarop willen vestigenof
doen gelden, is koperverplichtverkoper zo srel als rèdelijkeruijs veruacht mag worden daaryan op de hoogte te stellen.
4. De koperverplicht zich de ond€r eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verz€kerd te houden tegen bËnd,
ontploffings- en wateEchade alsmedetegen díefstal voorde termijn, dat de heteigendomsvoorbehoud van toepassingis en de
polis van deze vetrekering op èeste vetroek ter inzage te geven.

5. Voor het Seval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu

1. De kopervrijwaartverkopervoor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intelleduele eigendom op doorde
koperverstrekte materialen ofgegevens, die bij de uitvoeringvan de overeenkomst worden gebruikt,
1, Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde ànders volgt
of schriftelijk ande6 is overeengekomen.
2. Koper zal, indien hij in strijd met lid 2 van dit artikel een boete verschuldigd zijn, die gelÍk is aan de door verkoper
veEchuldigde boete.
3. Boete indien exploitatie in buitenland?

Àriikel

19

Gèheimhoudin;

1, Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding

van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kadervan hun overeenkomst
als dit doqr een partij is medegedeeld ofals

En elkaar of uit andere bron hebben verkregen. lnformatie geldt alsvertrouweiijk
dit voortvloeit uit de aard En de informatie.

2. ,ndien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, verkoper gehouden is vertrouwelijke informatie
aan door dewetofde bevoegde rechteraangewezen derden medeteverstrekken, en verkoper zich terzake niet lcn beroepen
op een wettelijkdan wel door de bevoegde rechtererkend oft@gestaan rechtvanverechoning, dan isve.-koper nietgehouden
tot schadeveígoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond
van enige schade, hierdooÍ ontstaan,

1. De koper zal gedurende de Iooptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daaryan, op generlei wijze,
behoudens nadat goed zakelÍk overleg ter zake heeft plàatsgehad met verkoper, medewerkers En verkoper of En
ondernemingen waarop verkoper ter uitvoeriog van deze overeenkomst bercep heeft gedaan en die betrokken ziin {geweest)
bii de uitvoeringvan de overeenkomst, in dienst nemendanwel andeszins, direct ofindirect, voor zich laten werken.
Adikel 21 Geschillen
1. De (kanton)rechter onder wiens jurisdictie de vérkoper valt is bij uitsluitjng bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij
de kèntonrechter bevoeed is.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te b€slechten.
AÉikèl 22 Toepàsseliik rgcht
1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van ioepassinB. Het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.
1. Deze vooruaarden zljn gedeponeèrd ten kanto.evan de Kamervan (oophandel te Meppel:,
2. lngeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene vooruaarden, is de Nederlandse tekst daaryan steeds
dooslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
overeenkomst.

