Algemene verkoop-, en leverings- en betalingsvoorwaarden:

PLOEGMAKERS AQUA SERVICE VOF
Gevestigd en kantoorhoudende te Berghem, gedeponeerd ter Kamer van Koophandel
te ′s-Hertogenbosch

dd.

23 juni 1997 onder nr.: 16087582

Artikel 1.: Toepasselijkheid
1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, op alle aan ons verstrekte
opdrachten, op alle door ons gegeven adviezen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.
1.2.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
Artikel 2.: Aanbiedingen en offertes
2.1.
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij om praktisch,
spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet.
2.2.
Aanbiedingen en offertes zijn slechts bindend bij voorkeur schriftelijk binnen 14 dagen.
De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief, b.t.w. apart vermeld.
2.3.
Een samengestelde prijsopgave is geen verplichting tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte
begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 3.: Levering
3.1.
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn.
3.2.
De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of
aan hem ter hand worden gesteld.
3.3.
Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk
voor de levering zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat
leverancier hem verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3.4.
Komt men bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen zoals vermeld op offertes c.q. facturen of
overeenkomsten.
3.5.
Indien een termijn voor levering wordt overeengekomen, zal deze termijn nooit bindend zijn indien er sprake is
van overmacht.
Artikel 4.: Garantie
4.1.
Gegarandeerd wordt dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen
worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1.
Als de koopprijs niet volledig is voldaan, blijft leverancier volledig eigenaar van de te leveren zaken, tot men tot
volledige betaling is overgegaan.
Artikel 6. Prijsverhoging
6.1.
Indien koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd
tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

Artikel 7. Betaling
7.1.
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
7.2.
Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, met een
maximum van 30 dagen na factuurdatumop een door verkoper aan te geven wijze en in de valuta waarin is
gefactureerd, of op de wijze zoals is aangegeven op de factuur.
7.3.
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
7.4.
Na het verstreken, afgesproken, betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim, de verkoper is vanaf dat
moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
7.5.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van verkoper en de verplichtingen
van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 7.: Incassokosten
7.1
Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in
gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over
het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 40,00.
7.2.
Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook
deze voor vergoeding in aanmerking.
7.3.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.
7.4.
De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 8. Geschillen
8.1.
De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
Artikel 9. Toepasselijk recht
9.1.
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.
9.2.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
steeds bepalend.
Artikel 10. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
10.1
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te s’Hertogenbosch.
10.2.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
steeds bepalend.
10.3.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen
van de overeenkomst.
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