Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Artworxs vof
zoals gedeponeerd bij de KvK Veluwe en Twente onder nummer 08092358, d.d. 20.11.2000
1.

Toepasselijkheid

De Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en overeenkomsten tussen Artworxs vof (verkoper) en wederpartij
(koper) ongeacht anders luidende bepalingen in eventuele Algemene Voorwaarden van
de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.

Offertes en bevestigingen

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard heeft de
verkoper het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen. Alle orders, door vertegenwoordigers van de verkoper of door
tussenpersonen opgenomen, binden de verkoper eerst, indien deze door
laatstgenoemde schriftelijk zijn bevestigd.
Indien niet anders is vermeld, zijn de door de verkoper opgegeven prijzen
exclusief omzetbelasting en gelden deze voor levering af magazijn.

3.

Levering en levertijd

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de
verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op
ontbinding van de overeenkomst. De vrijwaringsplicht van de verkoper met betrekking
tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van
gebruikte leveranciers.
Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen,
staan deze ter beschikking van de koper opgeslagen, voor rekening en risico van de
koper. Indien de koper een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn,
welke door de verkoper is gesteld en door de koper is geaccepteerd, daadwerkelijk
worden afgeroepen en afgenomen. Levering geschiedt niet franco, tenzij anders
overeengekomen.

De koper is verplicht de facturen van de verkoper te betalen binnen 14 dagen na
factuurdatum zonder aftrek van enige korting. De betaling dient te geschieden effectief
in de overeengekomen valuta en zonder verrekening of opschorting.
Indien de koper het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig
voldoet, is hij aan de verkoper een rente verschuldigd van 1,25% van het netto
factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan, ingaande op de datum van
opeisbaarheid van het factuurbedrag.
In geval van niet tijdige betaling van een factuur worden alle
betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of de verkoper ter zake reeds heeft
gefactureerd, terstond opeisbaar.
De koper heeft het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te
eisen dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval het faillissement van de koper
dan wel diens surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens
bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de
overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.
Alle door de verkoper ter inning van de uitstaande bedragen te maken
incasso- en administratiekosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor
rekening van de koper, behalve indien bij rechtelijke uitspraak anders wordt beslist.

9.

10.

Annuleringen

Indien de koper een aanvaarde order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden
aan de leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte en te
maken onkosten (kosten van voorbereiding, materialen, opslag, etc.) te vergoeden,
alles onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van winstderving, zomede
van de overige uit de annulering van de aanvaarde order voortvloeiende schaden,
kosten en interessen.

Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de verkoper ten tijde van het
aangaaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is hij niet aansprakelijk. In
aanmerking voor zodanige omstandigheden komen o.a.: politieke onrust, staat van
beleg, oorlog, natuurrampen, epidemieën, verkeersstremmingen , stakingen, gebrek
aan grondstoffen, belemmerende overheidsmaatregelen, het niet nakomen van
leveringsverplichtingen van toeleveranciers.

Aansprakelijkheid

De verkoper is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden
hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht en het
vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd. De aansprakelijkheid van
de verkoper blijft beperkt tot de kostprijs van het produkt. Dit behoudens eventuele
wettelijke aansprakelijkheid.
In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de
overeenkomst is de verkoper slechts aansprakelijk voor vervangende
schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven
prestatie. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke
vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens
gederfde winst.

12.
7.

Overmacht

Vervoer

De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen,
tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

6.

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zo
lang de koper niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten zijnerzijds in de
nakoming van die overeenkomst daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot zo lang worden
de geleverde zaken geacht door de koper aan de verkoper om niet in bewaring te zijn
gegeven.
Indien de koper in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende
verplichting is de verkoper gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de
wederpartij zelf te doen terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten
en schaden vallende op de goederen gedurende de periode dat zij zich onder de
wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico.

11.
5.

Betaling

Prijzen

De verkoper is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van
overheidswege na de offerte of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of
verhoogd dan wel verlaagd , aan de wederpartij door te berekenen, dit geldt zowel
nationaal als ook voor de oorsprongslanden van de goederen.
Indien na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst één of
meer van de kostprijsbepalende factoren waarop de prijzen van de verkoper zijn
gebaseerd een wijziging ondergaan, is de verkoper gerechtigd de aangeboden prijzen
dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen, zonder dat zulks de koper recht geeft
op ontbinding van de overeenkomst.

4.

8.

Consumententransacties

Reclames/klachten

De verkoper is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van
kleuren en kwaliteit, tevens behoudt de verkoper zich het recht voor om met een
geringe afwijking in kleur en/of dessin van standaard- of andere monsters te leveren.
De koper is verplicht terstond na aflevering van de goederen te
onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet. Klachten moeten
binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen door middel van een aangetekend
schrijven ter kennis van de verkoper worden gebracht.
Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is de verkoper
slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde goederen te vervangen door goederen
van de overeengekomen kwaliteit. De koper zal derhalve geen recht op ontbinding van
de overeenkomst doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de
verkoper is uitgesloten.

Als de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, gelden bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen
binnen het bereik van artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek.

13.

Verjaring

Vorderingsrechten van de koper jegens de verkoper verjaren uiterlijk na verloop van
één jaar na het ontstaan daarvan.

14.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle
geschillen betreffende de tostandkoming, de uitleg of de uitvoering van de
overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de
bevoegde rechter van het arrondissement waar verkoper is gevestigd.
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