ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
ARTIKEL 1 Algemeen
Het spreekt vanzelf dat bij ons voorop zal staan alle leveranties steeds naar behoren uit te voeren.
De bepalingen van deze voorwaarden beogen algemene regels te geven voor het aangaan en het uitvoeren van alle overeenkomsten waarbij
wij betrokken zijn.
ARTIKEL 2
Toepasselijkheid
Deze regels zijn van toepassing op al onze offertes, orderbevestigingen, facturen, etc. Afwijkende afspraken zijn uitsluitend van toepassing
als deze schriftelijk zijn overeen gekomen.
ARTIKEL 3
Offerte
Al onze aanbiedingen zij geheel vrijblijvend, zowel wat betreft de prijsopgave, de toegezegde details zoals gewicht, maat en kleur,
vermeldingen in catalogi , prijslisten, tekeningen, foto’s e.d. en binden ons pas als wij niet onverwijld na de aanvaarding herroepen hebben.
ARTIKEL 4
Prijzen
Alle Prijzen zijn berekend in Nederlandse valuta.
Indien na drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst arbeidslonen, brandstoffen, en/of valuta’s gestegen zijn en/of heffingen
van overheidswege doorgevoerd zijn, en deze stijgingen bij het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren, zijn we gerechtigd de
stijging door te berekenen.
ARTIKEL 5
Levering
De afgesproken levertijd zal zoveel mogelijk worden nagekomen, doch geld als richtlijn, daar ook wij afhankelijk zijn van de levering van
derden. De genoemde levertermijn is derhalve niet fataal en de wederpartij heeft pas enige actiebevoegdheid nadat zij ons na het verstrijken
van de op de orderbevestiging vermelde levertijd in gebreke heft gesteld om te leveren binnen een redelijke termijn.
Levering kan plaatsvinden doordat de wederpartij de roerende zaken op ons bedrijf komt afhalen, of doordat wij de roerende zaken bij de
wederpartij bezorgen.
Indien wij de roerende zaken bezorgen, dient de tegenpartij te zorgen dat de plaats war bezorgd moet worden goed bereikbar is en op
eenvoudige wijze gelost kan worden.
Vanaf het moment de zaken zich bevinden bij de wederpartij komen deze zaken voor zijn rekening en risico en dient de wederpartij zich daar
zonodig voor te verzekeren, ook al rust er nog een eigendomsvoorbehoud op.
Indien er gerede twijfel bestaat dat de wederpartij tijdig (gehele) betaling zal verrichten, zij wij bevoegd de levering op te schorten , tot dat
zekerheid omtrent de betaling is beschaaft. De kosten voor opslag inclusief extra arbeidsuren en reiskosten, komen geheel voor rekening van
de wederpartij.
Indien zijdens ons bij de wederpartij werkzaamheden verricht dienen te worden, dient de wederpartij ervoor te zorgen dat tijdens deze
werkzaamheden aanwezig en gratis beschikbar is elektra (200Volt en 25 Ampère) en een watertappunt, en dat onze werkzaamheden achter
elkaar en zonder oponthoud , bv. afwijkend metselwerk, algemeen afwijkende situaties etc. verricht kunnen worden anders zullen de extra
arbeids en reisuren aan u worden door berekend.
Indien de overeenkomst betrekking heeft op meer goederen, kan de levering voor het geheel of bij gedeeltes plaats vinden.
ARTIKEL 6
Overmacht
Indien wij niet kunnen presteren tengevolge van een toe te rekenen omstandigheid, hebben wij het recht oftewel ontbinding van deze
overeenkomst in te roepen zonder dat wij jegens de wederpartij schadeplichtig zijn, dan wel aan de wederpartij aan te zeggen dat wij alsnog
de overeenkomst nakomen, zij het onder andere voorwaarden, in welk geval de wederpartij een maand de tijd heft de nieuwe voorwarden te
weigeren en de oorspronkelijke overeenkomst te ontbinden zonder dat wij schadeplichtig worden. Ook bij overmacht – nadat wij reeds
gedeeltelijk geleverd hebben – geldt het bovenstaande voor het restant van het overeengekomen.
Als overmacht worden in ieder geval beschouwd de navolgende gebeurtenissen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in leveringen van energie, alles in het bedrijf van ons als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of
grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.
ARTIKEL 7
Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, en schaden, interesten e.d. welke mochten ontstaan als gevolg van daden en/of nalatigheden van de
wederpartij , diens ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, welke gevolgen hebben voor de door
ons geleverde producten.
Indien enig materiaal door de afnemer zelf is gemonteerd, vervalt iedere aansprakelijkheid van ons indien de montage verkeerd heeft plaats
gevonden en een verkeerde montage de oorzak is van het defect.
Indien door verkeerd gebruik elementen worden verwrongen, welke lekkages en/of functieverslechtering mochten veroorzaken, dan zijn wij
voor het defect niet aansprakelijk.
ARTIKEL 8
Eigendomsvoorbehoud
Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij de zaak in het geheel heeft betaald inclusief eventuele kosten.
Bij niet betaling door de wederpartij hebben wij na aangetekende sommatie om alsnog binnen een week aan alle financiële verplichtingen te
voldoen, het recht de zaken terug te halen bij de wederpartij, die ons daartoe in gelegenheid moet stellen op straffe van een dwangsom van
125 euro voor iedere dag dat de wederpartij weigert de zaken aan ons af te geven.
ARTIKEL 9
Betaling
Betaling geschied op het moment dat wij de materialen bij de wederpartij komen afleveren, derhalve voor de montage, tenzij wij anders zijn
overeen gekomen.
Indien een betalingstermijn is toegestaan, dient de betaling te geschieden, binnen deze afgesproken termijn , na levering op een van onze
bankrekeningen.
Bij niet tijdige betaling is de wederpartij bij de verplichting tot kontante betaling vanaf de dag der levering en bij een uitgestelde betaling
vanaf acht dagen na levering zonder sommatie of ingebrekestelling 1.5% rente per maand verschuldigd, indien dit meer is dan de wettelijke
rente en indien dit minder is dan de wettelijke rente , de wettelijke rente zelf.
Indien betaling na afloop van de overeengekomen betalingstermijn niet verricht is, zijn vanaf dat moment zonder sommatie of
ingebrekestelling alle redelijke buitengerechtelijke kosten gemaakt door ons zelf of door derden voor ons gemaakt, voor de rekening van de
wederpartij.
ARTIKEL 10
Garantie
Voor ons kompleet leveringsprogramma gelden de garantiebepalingen van de desbetreffende leveranciers.
Indien glas geleverd word dat door de wederpartij zelf word gemonteerd, vervalt de glasgarantie, indien het glas niet volgens de ten
tijde van levering geldende NEN- norm is geplaatst.
Indien wij bestaande rolluiken moeten demonteren en, nadat ons kozijn geplaatst is weer moeten hermonteren, vervalt iedere vorm
van garantie op dit rolluik, aangezien wij niet kunnen garant staan voor materiaal en door derden geleverd.
Indien wij rolluiken hebben gemonteerd elektrisch of manueel bedienbaar, kan het gebeuren dat tijdens de vorst deze bevriezen , en
tijdelijk niet te gebruiken zijn. Mocht U dit (met geweld) wel proberen zijn de eventuele ontstane kosten voor Uw eigen rekening.
ARTKEL 11
Reclames
Indien de wederpartij klachten heeft , dient zij deze binnen bekwame tijd nadat zij deze heeft ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen
ontdekken aan ons kenbaar te maken.
Tenzij bijzondere omstandigheden wordt als bekwame tijd beschouwd een termijn van een maand nadat de wederpartij de klacht heeft
ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
ARTIKEL 12
Kosten anders dan bij wanbetaling Indien zijdens ons buitengerechtelijke kosten dienen te worden gemaakt ter juiste
nakoming van deze overeenkomst door de wederpartij, anders dan bij wanbetaling van de overeengekomen som, kunnen wij alle redelijke
buitengerechtelijke kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
ARTIKEL 13
Op deze overeenkomst is uitdrukkelijk Nederlands Recht van toepassing.

