
Algemene verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg. 

Artikel 1 – Toepasselijkheid / Algemeen 
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen verkoper en koper, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk, schriftelijk wordt afgeweken 
1.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van verkoper, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de koper naar 

eigen of andere algemene voorwaarden. Verkoper wijst uitdrukkelijk de door de koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook 
nimmer geaccepteerd 

1.3 Bijzondere van de algemene voorwaarden van de verkoper afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door hem zijn aanvaard. 
1.4 De toepasselijkheid van de door koper gehandteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
1.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze vorwaarden nietig is/zijn of in rechte vernietigd wordt/worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Verkoper en 

koper zullen dan in overleg treden om vervangende bepalingen overeen te komen, die qua doel en strekking overeenkomen met de oorspronkelijke bepaling 
 
Artikel 2 – Offertes / aanbiedingen 

2.1 Aanbiedingen zowel schriftelijk als mondeling door verkoper gedaan zijn vrijblijvend, ook voor wat betreft opgegeven prijzen en aangegeven leveringstijden, tenzij deze 
aanbiedingen een termijn voor aanvaarding bevatten. 

2.2 Alle aanbiedingen van de verkoper – prijsopgaven inbegrepen – zijn vrijblijvend en kunnen zonder inachtneming van enige vormvoorschrift ook na aanvaarding van het aanbod 
door de koper, door de verkoper herroepen worden. de eventuele herroeping na aanvaarding van het aanbod door de verkoper zal binnen 3 dagen plaats vinden 

2.3 Aanbiedingen van de verkoper zijn steeds vrijblijvend. Onder aanbod wordt verstaan een voorstel tot het aangaan van een overeenkomst. Een overeenkomst komt uitsluitend 
tot stand door een schriftelijke bevestiging daarvan door verkoper. 

2.4 Indien de overeenkomst prijs, kortingen of levertijd berusten op een kennelijke vergissing, heeft de verkoper het recht de fouten te herstellen, of de order te annuleren, 
eenzelfde recht komt toe aan de koper.  

 
Artikel 3 – levering / leveringstermijnen 

3.1 Door de verkoper opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.   
       Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. Verkoper zal redelijkerwijs al het mogelijke doen om levering op de  
       daartoe opgegeven termijn te realiseren. 

 3.2 Kosten voor eventuele bezorging binnen Nederland worden van toepassing aangegeven op de orderbevestiging 
 3.3 Levering van goederen geschiedt voor risico van de koper. 
 3.4 Indien de koper de producten naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor de noodzakelijke extra verzendkosten in rekening gebracht aan koper 
 3.5 De door verkoper opgegeven levertijd vangt pas aan nadat alle benodigde gegevens van de koper in bezit zijn van de verkoper 
 3.6 Zodra de verkoper kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft de verkoper  
                        hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan koper onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd 
 3.7 verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de opvolging van geplaatste bestellingen 
 3.8 verkoper aanvaard geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade ontstaan door niet tijdig leveren 
 
Artikel 4-  Prijzen / tarieven 
 4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW), en andere heffing welke van overheidswege worden opgelegd. 
 4.2 Na ontvangst bestelling door verkoper ontvangt de koper een factuur. Alle kosten zullen door de klant vooraf worden betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 
 
 



Artikel 5 - overmacht / ontbinding en opschorting 
 5.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast wat op dat gebied in de wed en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken (voorzien of niet voorzien) waarop
        verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen 
 5.2 Indien na het redelijk oordeel van verkoper als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door verkoper zonder  
         tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te  
          schorten. Zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. 
 5.3  Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storing in het verkeer of  
           transport, storingen in de (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, natuurrampen, brand en overigens alle omstandigheden. Waaronder gehele of gedeeltelijke  
          nakoming van de overeenkomst door verkoper redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden. 
 

Artikel 6 – eigendomsvoorbehoud 
  6.1 Alle geleverde goederen blijven in het eigendom van verkoper totdat de gehele koopprijs, vermeerderd met alle inningskosten en rente is      
             voldaan. 
 6.2 Indien wij nog een niet betaalde zaak aan koper leveren, wordt deze levering beschouwd als verstrekking tot bruikleen 
 6.3 Ingeval koper enige aan ons verschuldigde betaling nalatig is eindigt de door ons verstrekte bruikleen en zijn wij, door enkel de nalatigheid van  
        de betaling, gerechtigd door de door ons geleverde zaken tot ons te nemen en daarover als ons eigendom te beschikken 
 
Artikel 7 – betalingen 
 7.1 Verkoper heeft te allen tijden recht een vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen. 
 7.2 Alle betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. 
 7.3 In geval de koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is koper vanaf de vervaldatum aan verkoper een    
         rente verschuldigd over allee te laten betalingen van 1,5% per maand of gedeelte van een maand waarbij een gedeelte van de maand geldt als  
        volledige maand. Tevens is de koper alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten verschuldigd. 
 
Artikel 8 – aansprakelijkheid en reclame 
 8.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door verkoper geleverde zaken aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen  
         ter zake van (het gebruik van) deze zaken. 
 8.2 verkoper is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of andere, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van verkoper. 
 8.3 Indien verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van  
           het gekochte artikel. 
 8.4 de beoordeling van aanspraak op garantie ligt ten alle tijden bij de verkoper. 
 8.5 reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door verkoper doch in ieder geval binnen acht dagen van de verzending van de  
        (order)bevestiging ter kennis van verkoper te worden gebracht per e-mail. 
 
Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht 
 9.1 op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht  van toepassing. 
 9.2 Alle geschillen verband houdende met of voorvloeiende uit aanbieding van de verkoper of overeenkomsten gesloten met verkoper worden vastgelegd aan de bevoegde rechter   
         van het arrondissement ’s-Hertogenbosch.  
 


