ARTIKEL 1: AANBIEDINGEN/OFFERTES
1.1 Alle offertes zijn gedurende 2 maanden na offertedatum geldig. Wij behouden het recht voor om de offerte binnen deze termijn te herroepen zolang de offerte nog niet is
aanvaard.
1.2 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig
gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
1.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
1.4 Door ons in onze prospecti en ander drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, maten, gewichten, zijn niet bindend.
ARTIKEL 2: KLEUR- EN/OF MATERIAALAFWIJKINGEN
2.1 In de offerte wordt de kleur van het zonwerend materiaal omschreven, de uitvoering en zo mogelijk het dessin. Geringe kleurafwijkingen met de door ons afgegeven stalen
zijn mogelijk. Wij behouden ons het recht voor tussentijds de constructie van onze zonweringen te wijzigen c.q. aan te passen, indien dat naar de dan bekende stand van zaken
technisch gezien een verbetering betreft. Door invloed van het zonlicht kan verkleuring van het zonwerend materiaal optreden.
ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGING
3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand na onvoorwaardelijke schriftelijke aanvaarding van de offerte.
ARTIKEL 4: DE LEVERTIJD
4.1 De termijn van levering vangt eerst aan nadat wij alle voor levering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen.
4.2 De door ons opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft afnemer niet het recht de
overeenkomst te ontbinden.
4.3 Bij niet-tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog na te komen tenzij
redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.
4.4 Ontbindt afnemer de overeenkomst dan vloeit daaruit voor ons geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade door afnemer terzake geleden.
ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1 Door ons aan afnemer geleverde artikelen blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan ons zijn
betaald.
5.2 Afnemer is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op
de hoogte zijn gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt afnemer deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
5.3 Koper en verkoper zijn het erover eens dat het geleverd zonwerend materiaal, ook al is dit gemonteerd, niettemin een roerende zaak is gebleven, hetgeen tot gevolg heeft dat
bij niet betaling verkoper gerechtigd is tot demontage.
5.4 Afnemer verleent ons reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te
kunnen oefenen inclusief demontage.
ARTIKEL 6: RECLAMES
6.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer in het bijzonder na te gaan of het
geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
6.1.1 Reclames dienen door afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt.
Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en alsdan worden reclames
niet meer door ons in behandeling genomen.
6.2 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades die bij aflevering al worden geconstateerd, dienen door afnemer op de vrachtbrief of afleveringsdocument kenbaar te worden
gemaakt.
6.3 Indien de klachten een deel van de geleverde artikelen betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk
geval redelijkerwijze niet als bruikbaar te beschouwen is.
6.4 Indien afnemer de klacht terecht heeft geuit hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening te vervangen hetzij afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk
aan de door afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Gevolgschade wordt door ons niet vergoed.
6.5 Wij zijn van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken zolang afnemer zijn betalingsverplichtingen
danwel andere verplichtingen jegens ons niet volledig is nagekomen en ook niet in het geval dat derden al dan niet op last van afnemer, zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door ons geleverde goederen hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.
ARTIKEL 7: BETALING
7.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij overeengekomen is betaling bij aflevering.
7.2 Indien binnen de betalingstermijn de factuur niet is voldaan, is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan
zijn dan ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de verschuldigde hoofdsom.
7.3 Vanaf voornoemde verzuimtermijn is vertragingsrente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, zijnde 1% per maand of gedeelte daarvan.
7.4 Bij niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door afnemer aan zijn verplichtingen tot betaling hebben wij het recht nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst
onzerzijds op te schorten totdat door afnemer wel aan deze verplichting is voldaan. Te onzer keuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd ons
recht op schadevergoeding in verband met de latere, danwel de niet-uitvoering van de overeenkomst.
ARTIKEL 8: GARANTIE
8.1 Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen garanderen wij dat de door ons geleverde artikelen de eigenschappen bezitten die de
afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
8.2 De garantie vangt aan op de dag van aflevering c.q. montage van de gekochte artikelen en wordt verleend volgens het volgende systeem:
- tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen voor onze rekening;
- vanaf één jaar tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 voor onze rekening;
- vanaf twee jaar tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor onze
rekening;
8.3 Onder de garantie vallen uitsluitend gebreken waarvan afnemer aantoont dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direct
gevolg van verkeerde vervaardiging of verkeerde door ons gekozen bewerking danwel als gevolg van door ons gebruikte ondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolg
is van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
8.4 Wij garanderen de bruikbaarheid van onze artikelen bij een (in de branche) normaal gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt derhalve de garantie. De
garantie vervalt tevens indien de artikelen worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor deze gebruikelijk worden geleverd.
8.5 De garantie vervalt, indien door afnemer en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
8.6 De garantie vervalt eveneens, indien door afnemer en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot die ingevolge de garantie in artikel 8 omschreven. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is eveneens uitdrukkelijk
uitgesloten.
ARTIKEL 10: BEVOEGDE RECHTER
10.1 De in onze woonplaats bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met ons gesloten overeenkomsten, tenzij op basis van dwingend recht
een andere rechter bevoegd is. Niettemin hebben wij het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van onze afnemer.

