Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden CE Persluchttechniek b.v. gevestigd te Deventer, Nederland

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, op 27 november 2017.

1. ALGEMEEN
a. Deze Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en
overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan. Afwijkende bedingen gelden slechts, indien wij deze
schriftelijk met Afnemer zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt
zijn; voor het overige blijven deze Algemene Leveringsvoorwaarden van kracht.
b. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van Afnemer
slechts zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige leveringsvoorwaarden.
c. Door te bestellen, het in ontvangst nemen van onze leveringen en/of het ondertekenen van de
orderbevestiging, wordt Afnemer geacht met onze leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.
2. AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN
a. Tenzij anders vermeld, zijn alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend en berekend op
bestelling binnen 30 dagen.
b. Alle verstrekte gegevens, zoals o.a. tekeningen, begrotingen, schema's, ontwerpen, technische gegevens,
prijsinformatie, folders en / of andere publicaties blijven ons (intellectueel) eigendom en mogen zonder onze
uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, dan wel
doorgegeven aan derden.
c. Alle door ons verstrekte opgaven in afbeeldingen, tekeningen en / of aanbiedingen omtrent maat, capaciteit,
prestatie en / of resultaten zijn bij benadering gegeven en binden ons niet.
d. Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen na onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging,
dan wel nadat wij een begin van uitvoering van de overeenkomst hebben gemaakt.
3. PRIJZEN
a. Prijzen zijn gebaseerd op alle in- en externe kostprijsfactoren, exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld, af magazijn en exclusief montage en inbedrijfstelling.
b. Wanneer één of meerdere kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar vóór overdracht
van de goederen, verhoogd wordt respectievelijk worden, hebben wij het recht die verhoging aan Afnemer
door te berekenen.
c. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule, is hij in het bijzonder van toepassing op
een wijziging van de lonen en materiaalprijzen, in- of uitvoerrechten of andere rechten, belastingen of
monetaire maatregelen en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta
waarin wij de goederen kopen.
4. LEVERTIJD / CONDITIES
a. Tenzij anders overeengekomen gaat de levertijd in op de datum van de orderbevestiging, doch niet eerder
dan nadat alle technische gegevens bekend zijn en eventuele schema's, tekeningen etc., zijn goedgekeurd.
b. Opgave van de levertijd geschiedt steeds zo nauwkeurig mogelijk en te goeder trouw, doch kan niet
beschouwd worden bindend te zijn.
c. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft Afnemer niet het recht de bestelling te
annuleren of enige verplichting, welke voor Afnemer uit de gesloten overeenkomst voortvloeit, niet na te
komen.
d. Bij overschrijding van de levertijd blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd van
kracht, zonder dat wij tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden.
e. Alle leveringen zijn af magazijn en kunnen eventueel afhankelijk zijn van vooruitbetaling of kunnen bij
vooruit betaling geschieden. Voor zendingen van kleinere goederen, zoals bijvoorbeeld onderdelen van
compressoren, koppelingen en filters, berekenen wij per levering de werkelijke verzendkosten met een
minimum van € 7,70. Voor zendingen van grotere goederen, zoals bijvoorbeeld compressoren,
luchtdrogers, ketels enz. berekenen wij per levering de werkelijke verzendkosten met een minimum van
€ 45,00. Voor lengte vracht zoals persluchtbuizen berekenen wij lengtetoeslag. Bij expresse en/of spoed
zendingen worden de extra verzendkosten doorberekend.
f. Wanneer de goederen na het verstrijken der leveringstermijn niet door de afnemer zijn afgenomen,
verkeerd van rechtswege in verzuim. Wij zijn in dat geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico
van de afnemer op te slaan, een aanbod tot nakoming van zijn verplichting tot levering te doen en de
goederen te factureren.
5. WIJZIGINGEN
a. Hoewel wij een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen
werkzaamheden en / of leveringen in te stemmen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een
dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
b. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
c. Wanneer wij instemmen met wijziging, aanvulling of correctie van overeengekomen werkzaamheden en / of
leveringen, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs
en / of levertijd. Meerwerk en extra leveringen worden door ons steeds volgens de geldende tarieven aan
wederpartij in rekening gebracht. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen
prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om wederpartij de door ons gemaakte kosten, de niet op
andere wijze economisch te benutten manuren en apparaat uren, alsmede de gederfde winst in rekening te
brengen.
6. MONTAGE / INBEDRIJFSTELLING
a. Tenzij anders is overeengekomen, zijn transport, montage en inbedrijfsstelling voor rekening van Afnemer.
b. Indien de montage, opstelling of inbedrijfstelling door ons zal geschieden, gebeurt dit onder de volgende
voorwaarden:
1. De leiding der werkzaamheden berust bij onze voor dit doel aangewezen medewerker;
2. Reis- en verblijfkosten van het montagepersoneel / onze technicus zijn voor rekening van Afnemer;
3. De ruimte waarin de werkzaamheden moeten plaatshebben, mag door aard en gesteldheid geen
hinderlijke invloed op de werkzaamheden hebben;
4. De eventueel benodigde fundatie dient bij onze komst gereed te zijn en in een zodanige staat te zijn
dat hij de belasting kan dragen;
5. Hijsgelegenheid, hulpkrachten, hulpmaterialen en hulpwerktuigen dienen in voldoende mate - dit ter
beoordeling aan ons - door Afnemer aan ons ter beschikking te worden gesteld;
6. Schade, storingen of vertragingen die het gevolg zijn van een ondoelmatige elektrische voeding
installatie, ruimteventilatie of ander vereiste voorzieningen zijn voor rekening van Afnemer;
7. Bijkomende werkzaamheden, zoals hak- en breekwerk, timmer-, schilder-, metsel- of graafwerk e.d.
dienen door Afnemer te geschieden, zonder dat Afnemer ons kosten in rekening zal brengen;
8. Onze technicus moet regelmatig met zijn werkzaamheden kunnen voortgaan; indien dit niet het geval
is, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Afnemer;
9. Het transport der goederen vanaf de plaats van levering tot op de plaats van opstelling dient door
Afnemer en voor zijn rekening te geschieden;
10. Afnemer is verplicht onze technicus op mogelijk gevaarlijke omstandigheden en / of het gebruik van
gevaarlijke stoffen te wijzen en dient beschermende maatregelen te treffen volgens de thans geldende
Arbowetten;
11. Onze technicus heeft de opdracht wederpartij zoveel mogelijk alle gewenste inlichtingen omtrent de
constructie en behandeling van het geleverde te verstrekken; Afnemer of zijn vertegenwoordiger wordt
dan ook geacht, bij het vertrek van de technicus, het geleverde naar behoren te kunnen gebruiken;
12. Indien het geleverde na opstelling niet goed functioneert en blijkt dat dit niet aan het geleverde te wijten
is, zijn de kosten van het onderzoek, van de benodigde wijziging en dergelijke voor rekening van
Afnemer;
13. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd na schriftelijke goedkeuring, dan wel na de mededeling dat
het werk gereed is of na (gedeeltelijke) ingebruikname.
7. REPARATIE / ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
a. Reparatiewerk wordt tegen de thans geldende tarieven doorberekend, tenzij het gaat om garantiewerk.
b. Het reparatiewerk wordt in overleg uitgevoerd in hetzij ons bedrijf, hetzij in het bedrijf van wederpartij.
Tenzij anders overeengekomen, worden eventuele reis- en verblijfkosten doorberekend.
8. OVERMACHT
a. In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.
b. Overmacht omvat (maar is niet beperkt tot) de volgende gebeurtenissen en / of situaties: werkstaking,
oorlogstoestand of daarmee vergelijkbare omstandigheden, brand, ontploffing, natuurrampen, stagnatie
door vorstverlet en andere weersinvloeden, overheidsmaatregelen alsmede alle andere omstandigheden
waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen.
c. Ingeval een der feiten als in de vorige paragraaf bedoeld zich voordoet, zullen wij daarvan terstond
mededeling doen aan wederpartij en hem van de ontwikkeling van het overmacht feit op de hoogte
houden. In zodanig geval zal ieder van de partijen zich inspannen de oorzaak van de overmacht weg te
nemen en de gevolgen van de overmacht zoveel mogelijk te beperken.

9. GARANTIE
a. Met inachtneming van het hierna onder sub c gestelde en onder verwijzing naar artikel 11 b, garanderen wij
een goede constructie en uitvoering van de door ons geleverde goederen gedurende een termijn van 12
achtereenvolgende maanden (bij 8 uur bedrijf per dag) ingaande op de dag van inbedrijfstelling, doch
uiterlijk één maand na aflevering, met dien verstande en onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde,
dat wij ons verplichten, met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade,
alle delen, die gedurende deze termijn onbruikbaar worden, uitsluitend ten gevolge van ondoelmatige
constructie, gebrekkige uitvoering of slecht materiaal, zo spoedig mogelijk te vervangen of te herstellen, dan
wel de kosten daarvan te vergoeden. Afnemer dient ons binnen 14 dagen na de dag waarop de gebreken
zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt schriftelijk van de gebreken op de hoogte te
stellen. Voor goederen die zich in Nederland bevinden omvat deze garantie de kosten van materiaal en
arbeidsloon. Voor goederen die zich buiten Nederland bevinden omvat deze garantie alleen de kosten van
materiaal franco, ongelost, adres Nederland.
b. Voor gebreken ontstaan door onvoldoende montage of toezicht, slechte bediening, overbelasting,
onvoldoende smering of koeling, fouten in de fundatie, het niet opvolgen van door ons gegeven instructies,
het niet opvolgen van de in de bedrijfsvoorschriften gegeven aanwijzingen, onoordeelkundig gebruik van
het geleverde, force majeur of andere oorzaken buiten onze schuld, zijn wij niet aansprakelijk.
c. Ten aanzien van door ons geleverde goederen van derden gaan onze garantieverplichtingen niet verder
dan die, welke de fabrikanten van die goederen tegenover ons hebben aanvaard, alsdan gelden onze
garantieverplichtingen slechts in zoverre als die fabrikanten de hunne nakomen tegenover ons.
d. Werkzaamheden zonder onze schriftelijke toestemming door Afnemer aan onze leveringen uitgevoerd,
ontheffen ons van onze garantieverplichtingen.
e. Op reparatie / onderhoudswerkzaamheden garanderen wij een goede werking van 3 maanden ingaande op
de dag dat de werkzaamheden zijn afgerond en onder verwijzing naar voorwaarden gesteld in artikel 9.
10. AANSPRAKELIJKHEID
a. De aansprakelijkheid van ons uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst voor geleverde goederen
is uitdrukkelijk beperkt tot vervanging of herstel van geleverde goederen, behoudens voor zover dwingende
rechtelijke bepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebrengen.
b. Behoudens dwingend rechtelijke bepalingen zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan personen en / of
goederen welke het gevolg is van door ons geleverde goederen en/of diensten. Dienaangaande vrijwaart
Afnemer ons en personen in onze dienst volledig. De bepalingen van dit artikel zien niet op rechtstreekse
aanspraken van benadeelden als bedoeld in de artikelen 1407a t/m i Burgerlijk Wetboek. Indien wij en
Afnemer op grond van voornoemde artikelen beide (hoofdelijk) voor door een benadeelde geleden schade
aansprakelijk zijn, kan Afnemer de door haar betaalde schade niet op ons verhalen, tenzij Afnemer het
goed niet gebruikt in de uitvoering van beroep of bedrijf of tenzij anders is overeengekomen.
c. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade of persoonlijke ongevallen
(waaronder begrepen schade aan derden) is uitgesloten, behoudens voor zover dwingende rechtelijke
bepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebrengen.
d. Indien afnemer foutieve of onjuiste informatie aan CE Persluchttechniek verstrekt waardoor de uitvoering
van het uit te voeren werk of de levering van goederen niet correct verloopt, zal de hierdoor ontstane
schade geheel voor rekening komen van Afnemer.
11. RECLAMES
a. Reclames dienen binnen 5 dagen na (op)levering (5 dagen na factuurdatum voor facturen) schriftelijk te
onzer kennis zijn gebracht, nadien is Afnemer gebonden. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van
5 dagen na ontdekking en een uiterste termijn van 6 maanden na (op)levering. Voor reclames aangaande
reparatiewerkzaamheden (alléén de feitelijke reparatie) geldt een termijn van 5 dagen na voltooiing van
deze reparatiewerkzaamheden.
b. In geval van een door ons gegrond bevonden reclame, zullen wij slechts gehouden kunnen worden tot
voldoening aan het gestelde in artikel 9 van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.
12. BETALINGSVOORWAARDEN
a. Betalingen dienen plaats te hebben door storting ten name van CE Persluchttechniek, op het in de rekening
vermelde bankrekeningnummer, in de aangegeven valuta en binnen de op de factuur vermelde termijn.
b. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
1. Balie en/of éénmalige (eerste) verkoop: contant;
2. Onderhoudswerkzaamheden: binnen 14 dagen na factuurdatum;
3. (Installatie) projecten: 50 % bij opdracht, 40 % bij aanvang werkzaamheden, 10 % binnen 14 dagen na
Oplevering;
4. Eventueel meerwerk of vervolgopdracht: binnen 14 dagen na factuurdatum.
c. Bij vertraging van de betaling is rente verschuldigd op basis van 1,5 % voor elke maand vertraging of
gedeelte daarvan.
d. Inhouding van betalingen is onder geen enkele omstandigheid geoorloofd. Afnemer doet tegenover ons bij
deze afstand van zijn recht zich op compensatie te beroepen.
e. Indien Afnemer, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,
komen eventuele gerechtelijke en / of buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen honorarium
voor rechtsgeleerde raadslieden, te zijnen lasten. De voormelde buitengerechtelijke incassokosten
bedragen minimaal 15 % van het door wederpartij aan ons verschuldigde bedrag met een minimum
van € 125,00.
f. Indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd,
overgaat tot liquidatie van zijn zaken, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt, zijn wij bevoegd
de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of
gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden. Het door Afnemer verschuldigde bedrag wordt dan
direct opeisbaar.
13. EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO
a. Zolang Afnemer zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen blijven alle door ons geleverde goederen die
zich nog bij / onder de wederpartij bevinden ons eigendom, hetgeen bij invoering van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek als bezitloos pandrecht geldt ter zake van goederen waarop ons (zekerheid)eigendom verloren is
gegaan en wel voor de waarde van hetgeen Afnemer is verschuldigd. Het risico voor de voornoemde
goederen berust echter expliciet bij de Afnemer vanaf het moment dat de goederen voor transport gereed
zijn gemeld. In geval van doorverkoop van (nog) niet betaalde goederen is Afnemer gehouden mee te
werken aan cessie. Afnemer is verplicht een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken jegens zijn koper.
b. Indien Afnemer enige verplichtingen uit de overeenkomst met CE Persluchttechniek niet nakomt, alsmede in
geval van faillissement, surseance van betaling of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of
onderneming van afnemer wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is CE Persluchttechniek
zonder enige ingebrekestelling of sommatie gemachtigde zaken terug te nemen, waar deze zich ook
bevinden.
c. Afnemer moet op de eerste aanmaning onzerzijds de plaats wijzen waar de betrokken goederen zich
bevinden of zijn opgeslagen en CE Persluchttechniek de mogelijkheid bieden tot het terugnemen van de
goederen, zowel bij afnemer als bij derden na doorlevering als voren bedoeld.
d. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is CE Persluchttechniek, indien hij goede grond heeft te
vrezen dat Afnemer niet, althans niet tijdig, in staat zal zijn betalingsverplichtingen jegens
CE Persluchttechniek na te komen, gerechtigd de nakoming van levering en montage van goederen of
onderhoudswerkzaamheden op te schorten, totdat Afnemer daartoe des verzocht voldoende zekerheid
heeft gesteld binnen de daartoe door CE Persluchttechniek te stellen redelijke termijn.
e. Indien Afnemer tijdig bericht de goederen niet in ontvangst te kunnen nemen ofwel niet tijdig voor het
vervoer en / of de voor verzending benodigde documenten of instructies zorgt, kunnen wij de goederen als
geleverd beschouwen en deze conserveren, opslaan en verzekeren gedurende een redelijke termijn voor
rekening en risico van Afnemer. Afnemer is dan gehouden zekerheid te stellen voor zowel betaling van de
koopprijs als wel voor de kosten van conservering, opslag en verzekering.
f. Als er sprake is van inruil en Afnemer in afwachting van aflevering van de nieuwe goederen de in te ruilen
goederen blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen goederen bij Afnemer tot het moment dat
Afnemer deze in het bezit heeft gesteld van CE Persluchttechniek.
14. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
a. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.
b. Alle geschillen en vorderingen, (daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als
zodanig worden beschouwd, alsook het enkel uitblijven ener betaling) welke naar aanleiding van deze
overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, of naar aanleiding van overeenkomsten, welke daarvan
het uitvloeisel mochten zijn, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan, worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats.

