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Leveringsvoorwaarden:

Op al onze leveringen en aanbiedingen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de
metaal-en de elektrotechnische industrie van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010 (Zie bijlage II)
Leveringscondities:
Bij leveringen met een netto orderbedrag < €150,00, worden € 10.00 kleine orderkosten in rekening
gebracht.

Retour zendingen:
Het retourneren van artikelen dient in alle gevallen in overleg met ons verkoopteam te gaan.
Bij het retourneren van voorraadartikelen zijn wij genoodzaakt om 15% retourname kosten in rekening te
brengen, dit met een minimum van € 15,-.
Indien de goederen speciaal voor u besteld zijn, moeten we in overleg bepalen of deze retour gestuurd
kunnen worden , en welke kosten hieraan verbonden zijn.
Speciaal schakelaars kunnen niet worden geretourneerd.
Garantie:
Voor alle producten gelden de fabriekgarantie voorwaarden.
Alle garantie- en/of retourzendingen dienen franco te worden aangeleverd.
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Bijlage II
Leveringsvoorwaarden :
Artikel 1: Offertes en orders.
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst aan een aanbieding gebonden, wanneer na
opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging door ons is afgegeven. Wij zijn gerechtigd
orderkosten aan de koper in rekening te brengen.
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Artikel 2: Overeenkomsten.
Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van een overeenkomst, binden ons niet dan nadat en voor
zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
Artikel 3: Levertijd.
Deze wordt slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van al opgegeven levertijd kan nooit aanleiding geven tot het opeisen van een boete
of schadevergoeding of het annuleren van de order.
Artikel 4: Levering.
Wij zijn gerechtigd soortgelijke goederen te leveren indien de bestelde goederen niet meer voorradig zijn. Levering kan naar onze keuze ineens of
bij gedeelten geschieden. Bij gedeeltelijke levering is de koper gehouden de op de gedane leveranties betrekking hebbende facturen te voldoen
binnen de termijn genoemd in artikel 7 bij gebreke waarvan wij het recht hebben verdere leveranties te weigeren en onverminderd ons recht op
schadevergoeding en winstderving.
Artikel 5: Prijzen.
Prijsopgave wordt gedaan op basis van de alsdan geldende prijzen. Indien zich nadien voor levering prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld in de
fabrieksprijzen of in de transportkosten of wegens verhoging van lonen, rechten of accijnzen hetzij tengevolge van wijziging in de valuta, behouden
wij het recht voor deze prijsverhoging door te berekenen aan de koper.
Artikel 6: Overmacht.
Indien wij buiten ons toedoen, zoals door werkstaking, overheidsmaatregelen, oorlogsomstandigheden of anderszins niet aan onze verplichtingen
kunnen voldoen zijn wij van deze verplichtingen ontslagen en hebben wij het recht eventuele door ons gemaakte kosten aan de koper in rekening te
brengen.
Artikel 7: Betalingen.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting tenzij anders ten aanzien van betalingstermijn en/of korting op
onze factuur staat vermeld. Indien niet tijdig wordt betaald is koper door dit enkele feit in gebreke zonder in gebrekenstelling. Alsdan zijn wij
gerechtigd de wettelijke jaarrente‘s aan koper in rekening te brengen over het door hem aan ons verschuldigde bedrag. Voorts is de koper indien wij
de vordering uit handen geven ons 15% van de hoofdsom wegens incassokosten verschuldigd onverminderd eventuele proceskosten en
onverminderd ons recht eventueel werkelijk gemaakte kosten aan hem in rekening te brengen. Alle vorderingen worden terstond opeisbaar zodra
en doordat afnemer surseance van betaling aanvraagt, een aanvrage indient van zijn faillissement resp. dit is uitgesproken of op zijn vermogen enig
beslag wordt gelegd.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud.
Zolang koper niet geheel aan zijn betalingverplichtingen heeft voldaan blijven de goederen ons eigendom, en zijn wij te allen tijde en zonder
voorafgaande sommatie gerechtigd, onverminderd het bepaalde in Artikel 7, de onbetaalde goederen terug te nemen of terug te vorderen.
Artikel 9: Verzending.
Deze geschiedt conform schriftelijk afspraak. Is geen schriftelijke afspraak gemaakt en wordt niet tijdig door de koper voor het transport gezorgd,
dan geschiedt dit voor rekening en risico van koper aan het door deze opgegeven adres. Plaats en tijdstip van verzending is plaats en tijdstip van
levering. Indien wij niet in staat zijn af te leveren, zoals door de verkeerde adresopgave et cetera, hebben wij het recht de goederen op te slaan voor
rekening en risico van koper, onverminderd ons recht op schadevergoeding en winstderving.
Artikel 10: Reclames.
Deze dienen onverwijld althans uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk te onzer kennis te worden gebracht bij gebreke waarvan wij
verondersteld worden aan al onze verplichtingen te hebben voldaan zonder dat tegenbewijs is toegestaan. Wij accepteren geen annulering nadat
een order bij ons is geplaatst.
Artikel 11: Retourzendingen.
Retourzendingen dienen franco te geschieden en worden alleen door ons geaccepteerd wanneer wij ons tevoren schriftelijk akkoord hebben
verklaard met het retour zenden van deze bepaalde goederen. Wij berekenen 15% retournamekosten.
Artikel 12: Garantie.
De garantie die wij voor door ons geleverde goederen geven gaat niet verder dan de aan ons door de fabriek verstrekte garantie. Aanspraak op
garantie is slechts mogelijk indien de goederen nog in ongeschonden staat verkeren en de betreffende factuur tijdig is betaald.
Artikel 13: Aansprakelijkheid.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor hetzij directe hetzij indirecte schade tengevolge van gebreken aan door ons geleverde goederen. Behalve tot
nakoming van onze garantieverplichtingen als hiervoor vermeld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, die middellijk of
onmiddellijk door schuld van het personeel, een gebrek of een fout in het ontwerp of door het gebruik van het product zou kunnen of zou zijn
ontstaan, terwijl wij uit hoofde ook nimmer aansprakelijk zijn voor indirecte en/of bedrijfsschade van afnemer.
Artikel 14: Geschillen.
Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd ter beslechting aan de rechter
die bevoegd is in onze plaats van vestiging onverminderd ons recht een afnemer te dagvaarden voor de bevoegde rechter in zijn woonplaats.
Artikel 15: Tegenstrijdige voorwaarden.
Ingeval de voorwaarden waaronder de koper de goederen koopt en/of ontvangt in strijd zijn met deze verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleren
deze voorwaarden.

