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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
1. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. Leverancier is eerst gebonden, na definitieve aanvaarding
van opdracht.
2. Prijzen
De verkoopprijs is gebaseerd op levering af vestiging leverancier.
De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding van de opdracht geldende prijzen, lonen, belastingen, rechten en
lasten etc.
In geval van verhoging van een dezer onderdelen, is leverancier gerechtigd om de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te
passen.
3. Montage
Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn, tenzij anders overeengekomen, steeds voor rekening van de
opdrachtgever.
4. Levering
De leveringstermijnen in de offertes c.q. met betrekking tot de aanvaarde opdracht toegezegd, worden naar beste weten
opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend.
Overschrijding van leveringstermijn, door welke oorzaak ook, zal opdracht nimmer het recht geven op schadevergoeding,
ontbinding van opdracht of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende opdracht of uit enige
andere met deze opdacht samenhangende opdracht mochten voortvloeien.
5. Reclame
Eventuele reclames zullen door opdrachtgever, binnen 10 dagen na levering aan leverancier worden gemeld, bij gebreke
waarvan het reclamerecht uit dien hoofde zal zijn vervallen.
6. Betalingen
a) Alle betalingen zullen moeten geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b) Alle betalingen dienen zonder aftrek en/of schuldvereffening te geschieden.
c) Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht zonder enige ingebrekestelling opdrachtgever over het gehele
uitstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente vanaf vervaldag in rekening te brengen en onverminderd de hem verder
toekomende rechten, waaronder het recht van doorberekening van de op de invordering betrekking hebbende, zowel
gerechtelijke als buiten gerechtelijke incassokosten, de laatste ten belope van tenminste 12,5% van het in te vorderen bedrag
met een minimum van € 50,00 op opdrachtgever te verhalen.
d) Geen betaling kan ooit worden opgeschort, zulks ook niet, indien opdrachtgever meent enige recht van reclame te hebben.
7) Eigendomsovergang
Tot aan algehele voldoening van de door opdrachtgever aan leverancier verschuldigde betalingen, behoudt leverancier het
volledige eigendom van alle door hem geleverde goederen.
8) Aansprakelijkheid
Behoudens de garantieverplichting als omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden, is leverancier niet aansprakelijk voor
schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan de zijde van opdrachtgever of derden, opgekomen in verband met de door
leverancier geleverde goederen en/of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van leverancier.
Opzet en/of grove schuld van derden waarvan leverancier zich bedient, leidt derhalve nimmer tot enige aansprakelijkheid.
Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden jegens schade, opgetreden in verband met de door leverancier
aan opdrachtgever geleverde goederen en/of diensten.
9) Garantie
Met inachtneming van hetgene elders in deze voorwaarden is bepaald, staat leverancier in voor zowel de deugdelijkheid van de
door hem geleverde goederen als voor de kwaliteit van het door hem geleverde. Op de door leverancier in eigen beheer
vervaardigde lichtbakken c.q. reclame, geldt een garantie van 12 maanden. Leverancier verplicht zich binnen deze
garantietermijn gefundeerde reclames, zulks ter beoordeling van leverancier, kosteloos te verhelpen c.q. te vervangen. De
garantieverplichting van leverancier vervalt, indien opdrachtgever zelf enige reparatie c.q. wijziging aanbrengt in de geleverde
goederen c.q. laat aanbrengen door derden. Voldoening van de garantiebepaling door leverancier geldt als enige en algehele
schadeloosstelling.

