Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Naebers Elektro-Techniek B.V.
1.

Onze offertes vinden steeds schriftelijk plaats en zijn vrijblijvend. Mondeling gedane toezeggingen binden ons niet.
De offertes vervallen indien de koper ze niet binnen een redelijke termijn aanvaardt. Zij vervallen in ieder geval indien de
aanvaarding van de offerte aan een door ons vastgestelde termijn is gebonden en deze is verstreken.
Alle door ons genoemde prijzen zijn "af magazijn", tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven.

2.

Terzake van geleverde of te leveren zaken geldt een eigendomsvoorbehoud.
De eigendom gaat niet over op de koper zolang onze vorderingen betreffende de tegenprestatie voor de geleverde en te
leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten
werkzaamheden, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
Zolang sprake is van onvoldaan gebleven vorderingen als in de vorige zin bedoeld, zijn wij te allen tijde bevoegd de onder
het eigendomsvoorbehoud vallende zaken aanstonds en zonder ingebrekestelling in bezit te nemen, waartoe de koper ons
gelegenheid zal geven.

3.

Tenzij uitdrukkelijk leverantie franco-adres-koper is overeengekomen, gaat het risico voor de geleverde zaak over op de
koper op het moment van aflevering, zelfs als de eigendom nog niet is overgedragen.
Indien wij het vervoer verzorgen sluiten wij ten behoeve van de koper een vervoerverzekering, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

4.

De afgeleverde zaak zal aan de overeenkomst beantwoorden.
Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schaden, direct of indirect voortvloeiende uit ons niet bekende gebreken, dan wel voor
voortkomende uit gemaakte bedingen terzake van afwijkende kwaliteit of soort van de door ons geleverde zaken, dan wel
voortspruitende uit gebreken aan het voorde verkochte zaak gebruikte verpakkingsmateriaal.
Beantwoordt de zaak niet aan de overeenkomst als bedoeld in de eerste zin van dit artikel, dan zijn wij slechts gehouden
tot:
A.
B.
C.

Aflevering van het ontbrekende;
Herstel van de afgeleverde zaak, mits hieraan redelijkerwijze kan worden voldaan;
Vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij het gaat om afwijkingen, die een vervanging redelijkerwijze niet
rechtvaardigen.

5.

Voor bruikbaarheid van een door ons geleverde zaak voor enig doel, dat niet uitdrukkelijk contractueel is vastgelegd, staan
wij niet in.
De koper vrijwaart ons voor aanspraken van derden vanwege gevolgen van tekortkomingen waarvan de aansprakelijkheid,
voortvloeiend uit het bovenstaande, uitgesloten is jegens de koper.

6.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de koper direct of indirect voort- vloeiende uit overschrijding
onzerzijds van een slechts bij benadering aangegeven leverings- termijn. De koper vrijwaart ons voor aanspraken van
derden deswege.
Overschrijding van de bij benadering opgegeven levertermijn geeft de koper evenmin het recht de overeenkomst eenzijdig
te ontbinden.

7.

Tenzij wij binnen zes maanden na aflevering of zoveel eerder als een afwijking van het overeengekomene redelijkerwijze
door de koper had kunnen worden ontdekt mijnerzijds schriftelijk (brief, telegram, telex, fax) reclame hebben ontvangen
over de uitvoering van de overeenkomst, zijn al zijn rechten vervallen om ons aan te spreken wegens niet behoorlijke
uitvoering van de overeenkomst.
Onze garantieplicht vervalt vanaf het moment dat anderen dan ons eigen personeel wijziging of reparatie aan de verkochte
zaken verricht hebben.
In geval van gebreken die onder onze garantieplicht vallen, kunnen wij eisen dat de zaak naar onze werkplaats francokosten-koper verzonden wordt.
Vorderingen uit hoofde van garantieplicht te onzen laste vervallen zes maanden na het tijdstip van aflevering.

8.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, door ons gemaakt met het oog op het realiseren van onze rechten, zijn voor
rekening van de koper.
De door de koper te betalen buitengerechtelijke incassokosten belopen tenminste tien procent van hetgeen koper in totaal
verschuldigd is wegens hoofdsom, rente en kosten, zonder dat wij in zoverre tot enige specificatie of bewijs zijn gehouden.

9.

Tenzij anders overeengekomen, geschieden verkopen a contant en zonder enige korting. Indien een factuur niet binnen
dertig dagen na datum is voldaan,
is koper ons zonder enige ingebrekestelling één procent van het factuurbedrag verschuldigd per gehele of gedeeltelijke
kalendermaand gedurende welke de factuur onvoldaan is gebleken, zulks te rekenen sedert factuur datum. In afwijking van
hetgeen betreffende betaling mocht zijn overeengekomen, hebben wij te allen tijde het recht betaling te vorderen van reeds
geleverde zaken respectievelijk van verrichte werkzaamheden, alvorens verder te leveren of werkzaamheden uit te voeren,
alsmede ook het recht om vooruitbetaling te vorderen.

10.

Verkochte en door ons deugdelijk geleverde zaken, welke koper niettemin terugzendt, houden wij onder ons voor zijn
rekening en risico. Koper blijft ons onverminderd de gehele koopprijs schuldig; al naar gelang de omstandigheden kunnen
wij tot een gedeeltelijke restitutie van de koopprijs besluiten.

11.

Tijdelijke overmacht aan onze zijde heeft wat betreft onze verplichtingen opschortende werking, onverminderd onze
bevoegdheid de overeenkomst deswege te ontbinden.
Als overmacht aan onze zijde zal ondermeer gelden, dat in een der bedrijven of bedrijfstakken, die op enigerlei wijze
direct of indirect betrokken zijn bij de productie, verwerking, toelevering, vervoer of opslag van gecontracteerde
goederen, dan wel in een der bedrijven of bedrijfstakken, van welke vorenbedoelde bedrijven of bedrijfstakken wat
betreft het ongestoorde verloop van de werkzaam- heden respectievelijk bedrijvigheid afhankelijk zijn, in enigerlei
opzicht stagnatie ontstaat als gevolg van:
overheidsmaatregelen in enig land ter wereld, zoals bijvoorbeeld in-, door-, of uitvoer verboden; contingentering;
douane- of tarifaire maatregelen; locale wetgeving; weigering intrekking of vervallenverklaring van vergunningen of
erkenningen; brand, staking, uitsluiting, gedwongen of gedeeltelijke slopzetting van bedrijf; natuurramp, vorst, abnormale
waterstand, overstroming, epidemie, mobilisatie, oproer, oorlogsdreiging of oorlogstoestand in enig land of op enige plaats
ter wereld.

12.

Wij zijn niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden of tekortkomingen van onze werknemers, dan wel van hen, die zonder
dienstverband in onze opdracht bij ons werkzaam zijn, dan wel op andere wijze door of namens ons zijn betrokken in/bij de
tenuitvoerlegging van een gesloten overeenkomst. Wij sluiten aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van personen,
die aangemerkt moeten worden als orgaan van onze vennootschap, dan wel moeten worden geacht daarvan deel uit te
maken, uit, tenzij de koper bewijst dat sprake is van opzet of grove schuld van deze personen.
Koper vrijwaart ons voor aanspraken van derden deswege.

13.

Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.

Voorzover op enige onderdeel in de door deze algemene voorwaarden beheerste verhouding tussen koper en verkoper een
lacune aanwezig dan wel een geschil ontstaat omtrent de uitleg van enige bepaling, dient aansluiting gezocht te worden bij
de overige bepalingen en de strekking van dit contract en vervolgens ook bij hetgeen in de onderhavige tak van nijverheid
gebruikelijk is.

15.

Indien zich omstandigheden voordoen, die niet in deze voorwaarden verdisconteerd zijn, zullen partijen daaromtrent met
elkaar in onderhandeling treden, teneinde een oplossing te bereiken, welke aansluit bij hetgeen al reeds in deze
voorwaarden is bepaald en overigens in overeenstemming is met geldend dwingend of regelend recht.

16.

Indien door de koper mijnerzijds algemene voorwaarden worden gehanteerd, gelden onze voorwaarden als de voorwaarden
die in het aanbod zijn geformuleerd en worden de voorwaarden van de koper geacht uitdrukkelijk van de hand te zijn
gewezen.

17.

Van onze voorwaarden kan slechts bij uitdrukkelijke schriftelijk beding worden afgeweken.

18.

Alle geschillen, welke bij de uitvoering van, of in verband met een gedane offerte of uit een overeenkomst mochten
ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de terzake bevoegde rechter te 's-Gravenhage, voorzover de wet niet een
andere rechter dwingend voorschrijft, alsmede voorts voorzover wij niet de voorkeur zouden geven aan de anderszins bij de
wet aangewezen rechter.

