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ALGEMENE LEVERINGS EN VERKOOPVOORWAARDEN
van Weerkamp Projecten, eenmanszaak, gevestigd te Eibergen, Lijsterbesstraat 5.
1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, diensten, verkopen en leveranties betreffende door onze verhandelde
artikelen onder welk merk deze ook in de handel worden gebracht en onverschillig of deze aanbiedingen, offertes, diensten, verkopen en /of leveranties
rechtstreeks door ons dan wel door of middels derden plaatsvinden.
Zij vormen een integrerend onderdeel van alle door ons met onze afnemers gesloten overeenkomsten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
Afwijkende bedingen of voorwaarden van de afnemers gelden niet tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard.
Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die onze artikelen koopt of dienaangaande enige overeenkomst aangaat of wenst aan te
gaan.
2. Wijzigingen
Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen
afnemer en ons zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten tussen onze afnemers en
ons komen tot stand door acceptatie onzerzijds van de opdracht van de afnemer. Gegevens in drukwerken vermeld binden ons niet en kunnen zonder
voorafgaand bericht aan wijziging onderhevig zijn.
4. Levertijd
De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ter zake van vertraging in de leveranties, door welke
oorzaak ook ontstaan.
Niet levering geeft de afnemer het recht tot ontbinding der overeenkomst, doch nimmer zal de afnemer aan de niet levering enig recht op
schadevergoeding kunnen ontlenen, ongeacht de oorzaak van niet levering. De hiervoor bedoelde wens tot ontbinding dient door de afnemer bij
aangetekend schrijven te onzer kennis worden gebracht.
Van niet levering in de zin van dit artikel is sprake, indien er geen levering heeft plaatsgevonden binnen twee maanden na het eindigen van de door ons
schriftelijk opgegeven leveringstermijn.
5. Instructies
Ingeval wij van de afnemer te laat of onvoldoende instructies of medewerking ontvangen voor de aflevering van onze artikelen, zijn wij gerechtigd om
alle daardoor veroorzaakte extra kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
6. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen "af fabriek", exclusief omzetbelasting. De wijze en het middel van vervoer van de bij
onze bestelde artikelen worden door ons bepaald. Tenzij de goederen bij ons door de afnemer worden opgehaald, worden alle kosten van transport en
verzekering, ongeacht de grootte van de order, bij de afnemer in rekening gebracht. Aan bijzondere wensen van de afnemer met betrekking tot het
vervoer - bijvoorbeeld expresse zendingen - zal zoveel mogelijk worden voldaan, met dien verstande dat ook de daaraan verbonden extra kosten voor
rekening van de afnemer komen.
Wij behouden ons het recht voor om verhoging van onze kosten of andere prijsverhogingen, bijvoorbeeld wegens verhoging van fabrieksprijzen, lonen,
belastingen of andere heffingen, aan onze afnemer door te berekenen.
7. Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, zonder beroep of
schuldvergelijking of korting. Wij zijn gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
8. Verzuim en vertraging
Indien de afnemer niet, niet geheel of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, zullen wij gerechtigd zijn een rente ad. 1.5% per maand of
gedeelte daarvan op het openstaande bedrag in rekening te brengen.
Indien na sommatie onzerzijds afnemer in gebreke blijft zijn betalingsverplichting jegens ons volledig na te komen en wij de invordering in handen van
een derde hebben gesteld, zullen wij naast de vertragingsrente voornoemd, gerechtigd zijn het verschuldigde bedrag te verhogen met incassogerechtelijke en inningskosten, waaronder de kosten van juridische bijstand. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gesteld op 15% van het
bedrag van onze vordering, c.q. het onbetaalde deel daarvan, met een minimum van € 125,-. e.e.a. onverminderd ons recht om vergoeding van kosten,
schaden, en interessen te vorderen.
In geval van te late betaling of indien afnemer anderszins jegens ons in gebreke is, zijn wij gerechtigd verdere leveranties of werkzaamheden op te
schorten.
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9. Eigendom en risico
Zolang de afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten, schade en interessen heeft voldaan, of daarvoor
zekerheid heeft gesteld, blijven de goederen, verwerkt of niet verwerkt, ons eigendom.
In dat geval gaat het eigendom op de afnemer over, zodra deze aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Ongeacht het gemaakte
eigendomsvoorbehoud gaat vanaf de datum dat onze artikelen ter levering zijn aangeboden, het risico daarvoor over op onze afnemer en is deze
verplicht de artikelen te onzen behoeve volledig te verzekeren. Wij zijn gerechtigd inzage in de betrokken verzekeringspolissen te vragen ten einde de
nakoming van deze verplichting te kunnen controleren.
10. Betalingsgarantie
Wij zijn ten alle tijde gerechtigd te verlangen dat onze afnemer behoorlijke zekerheid stelt voor betaling en levering op te schorten totdat dergelijke
zekerheid is verkregen.
In geval van zekerheid niet binnen een door ons te bepalen redelijke termijn is verkregen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
11. Reclames
Reclames betreffende door onze geleverde artikelen dienen binnen acht dagen na ontvangst der betrokkenen artikelen door de afnemer schriftelijk ter
kennis van ons te zijn gebracht, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons ter zake vervalt. Wij zijn niet aansprakelijk voor
zogenaamde verborgen gebreken. In geval de reclame als zodanig door ons is erkend zijn wij verplicht naar onze keus, hetzij het artikel waarvan het
gebrek kleeft te vervangen hetzij daarvoor onze afnemer te crediteren tot ten hoogste het desbetreffende factuurbedrag.
Tot verdere aansprakelijkheid zijn wij nimmer verplicht. Gebreken aan bepaalde artikelen of het ontbreken van bepaalde artikelen kan nimmer
voldoende reden zijn voor annulering van de gehele overeenkomst.
Geringe verschillen in maat, kleur of materiaal worden niet als een gebrek aangemerkt. Van beschadigingen ontstaan tijdens het transport van de door
onze geleverde artikelen dient door de afnemer aantekening te worden gemaakt op het vervoersbewijs van de betrokken vervoerder.
12. Industriële eigendom
Wij behouden ons alle rechten voor het ontwerp het model en de wijze van vervaardiging van onze artikelen en het merk waaronder deze door ons in
het verkeer zijn gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen mogen onze artikelen slechts worden verhandeld onder het merk waaronder
wij deze in het verkeer hebben gebracht. Het is de afnemer niet toegestaan onze artikelen na te bootsen of te doen nabootsen of de wijze van
vervaardiging na te volgen of aan derden bekend te maken. De afnemer vrijwaart ons geheel voor alle aanspraken ter zake van inbreuken op
auteursrechten, octrooirechten rechten of tekeningen of modellen e.d. welke derden met betrekking tot de geleverde artikelen mocht hebben indien en
voor zover zodanige inbreuken worden gepleegd door of namens de afnemer en / of derden.
Ingeval een derde ten deze enig recht pretendeert dient de afnemer ons daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.
13. Merk en publiciteit
Het is onze afnemer niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van het merk en / of de merken waaronder wij onze artikelen in het verkeer
brengen voor reclame- en / of andere publiciteitsdoeleinden zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.
14. Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten en interessen voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van de door onze
geleverde goederen. Voor het geval wij niettemin aansprakelijk worden geacht zullen ter zake van schadevergoeding nimmer meer behoeven te worden
betaald dan het factuurbedrag met betrekking tot de geleverde goederen en diensten.
15. Ontbinding
De tussen afnemer en ons tot stand gekomen overeenkomst kan behoudens het bepaalde in artikel 4 slechts met wederzijds goedvinden of door de
rechter worden ontbonden. De afnemer is jegens ons gehouden alle kosten, schade en interressen tengevolge van voornoemde ontbinding aan ons te
vergoeden
16. Overmacht
Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor orders te annuleren indien wij op grond van overmacht niet in staat zijn de order dan wel een gedeelte
daarvan uit te voeren zonder dat de afnemer enige aanspraak kan maken op vergoeding ter zake van kosten, schaden en interessen.
Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van de tot
standkoming van de overeenkomst reeds te voorzien die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd alsmede voor zover reeds
daaronder niet begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgerlijke oorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere
ernstige storingen in ons bedrijf of dat van een of meer van onze leveranciers, of andere oorzaken van onverschillig welke aard.
17. Betaling bij projecten
Indien de tussen ons en afnemer gesloten overeenkomst betrekking heeft op een project en de omvang van de order tenminste € 5.000,- exclusief
omzetbelasting is, zijn wij gerechtigd gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen. De betaling van de aanneemsom geschiedt in 3 termijnen volgens het
overeengekomen afleveringsschema: 30% van de aanneemsom bij plaatsing van de opdracht, 30% van de aanneemsom bij levering of bij gereedstaan in
de fabriek na de planningsdatum, 40% na montage. Indien de projectprijs exclusief de montage is afgesproken zal het betalingsschema zijn: 30% bij
plaatsing van de opdracht en 70% bij levering of bij gereedstaan in de fabriek na de planningsdatum.
Het bepaalde in artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.
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18. Doorverkoop aan niet particulieren
Onze afnemers zijn verplicht indien zij onze artikelen aan niet particulieren doorverkopen en / of leveren en de toepasselijkheid van onze algemene
verkoopvoorwaarden te bedingen onder bepaling dat ook elke volgende niet particuliere afnemer op zijn beurt hieraan zal moeten worden gebonden.
Onze artikelen mogen niet worden geleverd aan niet particulieren van wie bekend is of redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat zij zich niet aan deze
algemene verkoopvoorwaarden houden of door ons zijn uitgesloten van de ontvangst van een of meer van onze artikelen.
19. Rechtskeuze en geschillen
Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen ons en de afnemers mochten ontstaan naar aanleiding van
de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of van overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, zullen worden
onderworpen aan de beslissing van de bevoegde Rechter in het Arrondissement Zutphen. Van deze bepalingen zijn ingevolge het bepaalde in artikel 98a
van het wetboek van de Burgerlijke Rechtsvordering uitgezonderd geschillen waarvan de kantonrechter kennis neemt.
20. Inkoopvoorwaarden
Indien ook de afnemer (inkoop) voorwaarden hanteert, blijven de onderhavige voorwaarden volledig van kracht, ook al zijn de inkoopvoorwaarden in
strijd met het in deze voorwaarden bepaalde. De bedoelde inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien zulks schriftelijk door beide
partijen is overeengekomen.
21. Depot
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland
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