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I. Algemeen

VII. Retournering/ Terugname

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten voorzover die betrekking hebben op
Nederlandse contractspartijen of transacties die moeten worden uitgevoerd op het
grondgebied van de Staat der Nederlanden is het Nederlandse recht en zijn deze
voorwaarden van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken gesloten te Wenen
op 11 april 1980 ( het zogenaamde Weense koopverdrag) is niet van toepassing.

Retournering/ Terugname van onze produkten kan alleen met onze goedkeuring
geschieden. De terugzending dient franko te geschieden. Maatprodukten en
speciale voor de klant geproduceerde produkten kunnen niet worden teruggenomen.
Teruggenomen standaardmaterialen worden gecrediteerd onder aftrek van 15%
behandelings- en administratiekosten.

VIII. Betalingsvoorwaarden
II. Offertes en prijzen
Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend. De aanbieding is pas als opdracht bindend
na schriftlijke bevestiging. Mondelinge en telefonische afspraken/ overeenkomsten
zijn pas dan van kracht wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn en in het geheel
schriftelijk zijn vastgelegd. Klaarblijkelijke onjuistheden door schrijf- of rekenfouten of
door iets wat verkeerd verstaan is, kunnen niet op ons verhaald worden. Alle
geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW af fabriek NL- Zwolle. Voor orders kleiner dan
EUR 50,00 netto berekenen wij een administratietoeslag van EUR 25,00. Tenzij
anders overeengekomen, worden prijzen berekend, die geldend zijn op de dag van
levering. Alle bij de offerte behorende bescheiden, zoals afbeeldingen, tekeningen
en schetsen, blijven ten alle tijde ons eigendom. Zij zijn derhalve niet toegankelijk
voor derden. De volgende voorwaarden zijn op al onze aanbiedingen,
opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, in welke hoedanigheid dan ook, van
toepassing. Voorwaarden die in strijd zijn met deze verkoop- en
leveringsvoorwaarden zijn pas dan van kracht, wanneer ze door ons uitdrukkelijk
schriftelijk bevestigd zijn. De afmetingen en hoeveelheden van de opdracht dienen
door de opdrachtgever binnen een week na dagtekening van de opdracht op
juistheid gecontroleerd te worden. Controle dient ook plaats te vinden, wanneer de
opgemeten maten door of in samenwerking met onze buitendienstmedewerker zijn
opgesteld of bepaald. Dient ten gevolge zijn uitsluitend die afmetingen bindend, die
in de orderbevestiging zijn opgenomen. We zijn pas aansprakelijk voor schade
ontstaan ten gevolge van fouten van onze buitendienstmedewerker bij het
vaststellen van afmetingen of hoeveelheden, indien onze buitendienst medewerker
terzake van het onjuist vasstellen van die afmetingen of hoeveelheden opzet of
grove schuld te verwijten valt. Is de orderbevestiging niet gecorrigeerd, dan is de
rekening als zodanig te betalen.

III. Levering
Overeengekomen levertermijnen gaan pas dan in, nadat volledige overeenstemming
over alle technische details is bereikt. Een door ons bevestigde overeenkomst kan
niet worden ontbonden en terzake van een door ons bevestigde overeenkomst
kunnen wij niet worden aangesproken tot schadevergoeding indien de door ons te
leveren goederen of door ons te herstellen gebrekkige levering niet tijdig worden
uitgevoerd ten gevolge van niet tijdige toelevering of niet deugdelijke toelevering(en)
aan ons door onze toeleveranciers. Wij kunnen voorts niet tot schadevergoeding
worden aangesproken indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in
ieder geval begrepen indien een tijdige levering wordt verhinderd door transport- of
bedrijfsstoringen, vervoer- en brandstoftekort, als ook vertragingen door leveringen
van toeleveranciers. In geval van overmacht wordt onze leveringsplicht opgeschort
voor de duur van deze storingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.. Wij kunnen
niet worden aangesproken tot schadevergoeding indien door ons geleverde
materialen niet aan het beoogde doel beantwoorden. Bij ondeugdelijke leveranties
zijn wij slechtes gehouden tot herlevering van het ondeugdelijke produkt. Plaats van
verzending is het bedrijf van de verkoper, te weten in NL- Zwolle. Bij levering franco
reizen de goederen voor onze rekening en risico. Het risico gaat over bij het uitladen
van de goederen uit het door ons gekozen transportmiddel. Bij levering af magazijn
is het transportrisico van de koper. De levering is, tenzij anders overeengekomen af
magazijn en voor rekening van de afnemer. De toeslag voor kleine zendingen/
opdrachten onder EUR 1300,00 is EUR 180,00 .

Al onze facturen dienen 30 dagen na faktuurdatum te worden voldaan, zonder
verrekening of korting, op onze bankrekening genoemd op de facturen. Indien een
factuur binnen 8 dagen wordt voldaan, hetgeen betekent dat wij het factuurbedrag
binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur op onze bankrekening hebben
ontvangen, dan is de opdrachtgever bevoegd om een betalingskorting van 2% op
het factuurbedrag in mindering te brengen. Indien enig factuurbedrag niet binnen 30
dagen door ons is ontvangen dan is de opdrachtgever van rechtswege en zonder
dat een nadere ingebrekestelling of akte onzerzijds noodzakelijk is, in verzuim. In
dat geval is de opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke
rente plus 2% te rekenen vanaf de dag waarop de faktuur had moeten worden
voldaan. Indien de opdrachtgever vervolgens na schriftelijke aanmaning onzerzijds
alsnog niet binnen 14 dagen na datum van de schriftelijke aanmaning het
onbetaalde factuurbedrag heeft voldaan en wij vervolgens de vordering uit handen
geven, dan is de opdrachtgever benevens hoofdsom en vertragingsrente aan ons
verschuldigd ten titel van vergoeding van buitengerechtelijke kosten, 15% van het
factuurbedrag, zulks met een minimum van EUR 250,00, onverminderd de
gehoudenheid van de opdrachtgever tot vergoeding van alle verdere schaden en
kosten die wij in het kader van de invordering van onze factuur moeten maken. De
opdrachtgever is niet bevoegd om enig factuurbedrag dat hij ons schuldig is te
verrekenen met enige tegenvordering die de opdrachtgever op ons heeft of meent te
hebben.

IX. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van B+K Alusystemen b.v. tot dat de
volledige vordering uit hoofde van de overeenkomst is voldaan. De koper is bevoegd
onze eigendommen te verkopen in de normale uitoefening van zijn
bedrijfsactiviteiten. De opdrachtgever is niet bevoegd om door ons geleverde en nog
niet betaalde goederen te verpanden of anderszins met rechten van derden te
bezwaren. De opdrachtgever is gehouden om elke ingreep door derden die ons
eigendomsrecht of ons eigendomsvoorbehoud aantast of beperkt, bijvoorbeeld
beslaglegging, aan ons onverwijld schriftelijk per fax te melden en met opgave van
de identiteit, het adres, het telefoon- en het faxnummer van de beslagleggende partij
of van die partij die ons eigendomsrecht of ons eigendomsvoorbehoud aantast.

XI. Klachten, reklames en garanties
Klachten met betrekking tot duidelijk zichtbare gebreken, worden slechts in
behandeling genomen indien deze binnen 7 kalenderdagen na aflevering van de
door ons geleverde goederen schriftelijk bij ons worden gemeld. Bij zichtbare
gebreken zijn ten hoogste tot herlevering gehouden onder de verplichting van de
opdrachtgever om de goederen, waaraan zichtbare gebreken kleven, aan ons terug
te leveren. Bij herlevering geldt het bepaalde in artikel III hierboven. Herlevering
geschied gratis en franco. Wij zijn niet gehouden tot herlevering of herstel van enige
klachten indien de opdrachtgever enig faktuurbedrag niet tijdig voldoet. Onze
verplichting tot herlevering of tot herstel is te allen tijde op te schorten totdat de
opdrachtgever onze opeisbare fakturen heeft voldaan.

XII. Geschillenbeslechting; Rechtsstand
IV. Levertijden
Alle levertijden, die wij in offertes en opdrachtbevestigingen vermelden zijn
vastgesteld op basis van de veronderstelling dat onze toeleveranciers tijdig aan hun
leveringsverplichtingen ten opzichte van ons voldoen. Overschrijding van in offertes
of overeenkomsten vastgelegde levertijden geven onze opdrachtgever geen
aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. Wij zijn bevoegd om opdrachten in
gedeeltes af te leveren.
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Voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit onze offertes of
overeenkomsten doen wij en onze opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van het recht
om de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen, zodat alle geschillen, welke
ook, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt
beschouwd, die naar aanleiding van onze offertes of overeenkomsten met onze
opdrachtgevers ontstaan of die daarvan het uitsluitsel mochten zijn tussen onze
opdrachtgever en ons, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de
regelenbeschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals
deze op het tijdstip van onze offerte, of indien er geen offerte plaatsvond, op het
tijdstip van de overeenkomst luidden.
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Indien een specificatie a.d.h.v. tekening of andere technische gegevens, aangereikt
door de opdrachtgever, wordt uitgevoerd, dan neemt alleen de opdrachtgever de
verantwoordelijkheid voor de juistheid hiervan. Wij zijn slechts aansprakelijk, indien
er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Wanneer leveringen a.d.h.v. tekeningen
of andere technische gegevens worden uitgevoerd en hierdoor inbreuk op octrooi- of
patentrechten van derden wordt gemaakt, dan vrijwaart de opdrachtgever ons van
iedere aansprakelijkheid.

VI. Verpakking
Tenzij anders overeegekomen leveren wij in principe onverpakt. Indien verpakt
leveren wij tegen netto verpakkingskostprijs of tegen 3% van het netto faktuurbedrag
exclusief BTW. Bij verpakking in kisten/kratten dient emballage te worden voldaan..

XIII. Plaats van levering/ overeenkomst en algemeen
Plaats van levering, totstandkoming van overeenkomst en betaling is uitsluitend NLZwolle.
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