Algemene Verkoopvoorwaarden
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Deze algemene verkoopvoorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Flevoland, zijn van toepassing op al onze
offertes en overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden kopers geacht akkoord te gaan met onze
verkoopwaarden. Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn
aanvaard.
Indien de koper zijnerzijds algemene (inkoop) voorwaarden hanteert, zullen deze ons niet binden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door
ons is geaccepteerd, en dan slechts voor zover deze niet strijdig zijn met onze verkoopvoorwaarden, in welk geval onze algemene
verkoopvoorwaarden zullen prevaleren.
Overeenkomsten zijn slechts dan geldig, wanneer deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Al onze offertes zijn vrijblijvend; de koper kan aan een offerte geen enkel recht ontlenen. Indien na het uitbrengen van een offerte, doch
voordat levering plaatsvindt, één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan (waaronder expliciet begrepen een koerswijziging
van buitenlandse valuta), zijn wij gerechtigd deze verhoging en/of koerswijziging door te berekenen.
Bij levering van speciaal aan te maken artikelen behouden wij ons het recht voor een meer - of minderlevering van ca. 10% te leveren; de
koper is steeds verplicht deze meer - of minderlevering volledig af te nemen en te betalen. Tevens wordt benadrukt dat offertes voor
speciaal aan te maken artikelen steeds vrijblijvend zijn en uitsluitend betrekking hebben op de aangevraagde hoeveelheid zodat bij het
bestellen van een kleinere hoeveelheid de prijs dien overeenkomstig wordt aangepast.
Onze prijzen zijn gesteld in Euro(€), exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Standaard - fabrieksverpakking is in onze prijzen inbegrepen; kisten, pallets, e.d. worden doorberekend aan de koper.
De door ons opgegeven levertijd geldt steeds uitsluitend en alleen als een streeftermijn, zodat de koper aan het overschrijden van deze
termijn geen enkel recht kan ontlenen. Met name kan de koper bij overschrijding van de streeftermijn geen aanspraak maken op
ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet blijkt. Indien de koper van oordeel
is dat een overschrijding van de door ons genoemde streeftermijn, voor hem/haar als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is
koper verplicht om ons bij aangetekende brief of deurwaardersexploot alsnog een redelijke levertijd te stellen, welke (wederom) niet als
fatale termijn kan gelden. Wij zullen na ontvangst van de hierboven genoemde kennisgeving met koper in overleg treden ter zake de
overschrijding van de streeftermijn. Overigens gelden de artikelen, voor wat betreft de levertijd, als geleverd zodra deze ter afhaling dan
wel ter bezorging bij ons gereed staan.
Wanneer wij, als gevolg van een niet aan ons toerekenbare tekortkoming, niet tot levering in staat zijn, vervalt uiteraard onze verplichting
tot levering en kan koper geen aanspraak maken op vergoeding van schade.
Direct nadat de artikelen zijn geleverd c.q. als geleverd gelden in de zin van artikel 8, draagt de koper het risico voor alle directe en
indirecte schade die aan of door de geleverde zaken mocht ontstaan. Het vervoer van de artikelen geschiedt derhalve voor risico van de
koper.
Reclames kunnen uitsluitend en alleen binnen 8 dagen na in ontvangstname van de artikelen door de koper door ons worden
geaccepteerd en in behandeling genomen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 gaat de eigendom van de geleverde artikelen eerst op de koper over wanneer de koper alle huidige
en toekomstige vorderingen van NES volledig heeft voldaan. In geval van surséance of faillissement van de koper blijven de geleverde
artikelen ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat ter zake alle openstaande posten de nog op voorraad
liggende materialen door ons kunnen en mogen worden opgeëist.
Alle zendingen worden geleverd op de door NES BV te bepalen wijze. Alleen in uitzonderlijke gevallen, wanneer zulks schriftelijk is
overeengekomen, wordt hiervan afgeweken.
Geleverde, speciaal op verzoek van koper aangemaakte, zaken worden niet teruggenomen. Retourzendingen van andere van de hiervoor
bedoelde zaken dienen steeds franco plaats te vinden naar een door ons op te geven adres en zullen worden geweigerd indien wij niet
vooraf door onze koper schriftelijk op de hoogte zijn gebracht van zijn/haar voornemen tot retournering van bepaalde door ons geleverde
zaken.
Franco - levering geschiedt uitsluitend voor zendingen met een netto - orderwaarde van minimaal € 295,- exclusief BTW. Vrachtkosten
zullen door NES BV in rekening worden gebracht, indien de orderwaarde minder is dan € 295,- exclusief BTW.
Wij aanvaarden voor de deugdelijkheid van geleverde zaken geen verdere aansprakelijkheid en geen verdere garantie dan voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk door ons is gegeven. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in een geleverde
zaak. Mochten wij nochtans om welke reden dan ook, toch aansprakelijk zijn dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot
het bedrag waarvoor de zaak door ons aan koper is verkocht.
Betaling van de door ons geleverde zaken dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een
andere regeling is getroffen. Door de enkele overschrijding van de bedongen betalingstermijn is de koper vanaf de dag der overschrijding
een rentepercentage van 2% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Alle kosten welke ontstaan ten gevolge van
gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van vorderingen zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten
zullen nimmer minder zijn dan 15% van het door koper verschuldigde bedrag. De koper kan betaling niet achterwege laten c.q. opschorten
met een beroep op tegenvordering op ons dan wel nalatigheid onzerzijds. Uiteraard kan de koper, die met betaling van de factuur in
gebreke blijft, geen aanspraak maken op levering van een lopende bestelling.
Afbeeldingen en beschrijvingen in onze brochures zijn steeds vrijblijvend; kopers kunnen daaraan dan ook geen enkel recht ontlenen.
Op alle aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan
naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen worden
onderworpen aan de bevoegde Rechter in Arrondissement Amsterdam, of aan de bevoegde Rechter waar koper zijn/haar woonplaats
heeft, zulks ter keuze van NES BV.

