HORECA EQUIPMENT HOLLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1-11-2000
1. ALGEMEEN
a. Op alle overeenkomsten en opdrachten zijn uitsluitend deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van
toepassing, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen. In deze algemene voorwaarden wordt onder
opdracht verstaan zowel een opdracht tot het leveren van goederen of diensten als die tot het verrichten van
werkzaamheden of andere prestaties. Deze algemene voorwaarden hebben te allen tijde voorrang boven de inkoopof andere voorwaarden van de opdrachtgever.
b. De in tekeningen, folders, catalogi of andere documenten vermelde capaciteit, maten, gewichten en andere
gegevens hebben een informatief karakter. Deze gegevens zijn niet verbindend, tenzij en voor zover uit de
overeenkomst het tegendeel blijkt.Ter zake van de ons door de opdrachtgever verstrekte gegevens of aanwijzingen
aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid.

(4) alle andere voorzieningen en maatregelen die noodzakelijk mochten zijn voor de montage van de door ons
geleverde goederen met inbegrip van eventuele van overheidswege voorgeschreven vergunningen.
c. In het algemeen dienen alle werkzaamheden die niet tot onze opdracht behoren naar de eisen van het werk zodanig
tijdig door of vanwege de opdrachtgever te worden verricht dat ons personeel zodra het op de bouwplaats is
aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen, en vervolgens zonder enige onderbreking kan voortzetten en
voltooien.
d. In de montage van de door ons geleverde goederen is mede begrepen dat wij uiterlijk dertig (30) dagen na de
inbedrijfstelling voor onze rekening regelings- en controlewerkzaamheden zullen verrichten of laten verrichten.
7. BETALING

c. Alle beschrijvingen, ontwerpen, tekeningen en andere documenten die door ons in verband met de overeenkomst ter
beschikking van de opdrachtgever worden gesteld blijven te allen tijde ons eigendom. Zij mogen door de
opdrachtgever zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of ter beschikking gesteld van derden.
2. PRIJZEN
a. Wijzigingen van de loon- en materiaalkosten na het uitbrengen van onze aanbieding zullen wij aan de
‘opdrachtgever’ in rekening mogen brengen voor zover de wijziging ons ten tijde van het uitbrengen van de
aanbieding in redelijkheid niet bekend kon zijn, tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk vaste prijzen zijn
overeengekomen. Voorts zullen wij het recht hebben om rechten, heffingen en belastingen, voor zover zij zijn
ingevoerd of verhoogd na de datum waarop een aanbieding is uitgebracht, ten laste van de opdrachtgever te
brengen. en ook alle verhogingen van vracht- en assurantiekosten na die datum alsmede de gevolgen van een
eventuele wijziging in de wisselkoersen.
b. Tenzij anders is overeengekomen, is omzetbelasting (BTW) voor rekening van de opdrachtgever.
3. AFLEVERING
a. Tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen, geschiedt de verzending van goederen voor onze rekening
maar voor zijn risico. De opdrachtgever is verplicht ons tijdig de nodige verzendinstructies te doen toekomen, en wij
zullen hem tijdig in kennis stellen van het verwachte tijdstip van aankomst op de bestemmingsplaats.
b. In het algemeen zal de opdrachtgever al het mogelijke doen om te bereiken dat onmiddellijk na aankomst van het
vervoermiddel met de lossing een aanvang kan worden gemaakt.
c. Indien de opdrachtgever niet in staat is of weigert de goederen die hij heeft besteld op de overeengekomen
leveringsdatum in ontvangst te nemen, zullen wij de goederen voor zijn rekening opslaan of doen opslaan, en
hebben wij het recht volledige betaling van de overeengekomen prijs te verlangen. Van het tijdstip af waarop zij
gereed staan voor verzending zijn de goederen voor risico van de opdrachtgever.
d. Voor meervoudig gebruik bestemde emballage blijft ons eigendom. Voor schade of verlies van dergelijke emballage
is de opdrachtgever aansprakelijk.
4. LEVERTIJD
a. De levertijd wordt door ons naar beste weten opgegeven. Tenzij schriftelijk een vaste levertijd is gegarandeerd, is de
opgegeven levertijd niet bindend. De levertijd gaat in zodra wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard, en in het
bezit zijn van alle door de opdrachtgever te verstrekken gegevens.
b. Door de enkele overschrijding van de opgegeven levertijd zullen wij niet in gebreke zijn, doch de opdrachtgever zal in
dat geval kunnen verlangen dat zijn opdracht alsnog binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd. Bij overschrijding
van deze termijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, maar voor de directe of indirecte
schade die de opdrachtgever als gevolg van een overschrijding van de opgegeven levertijd of van de ontbinding van
de overeenkomst mocht lijden zullen wij niet aansprakelijk zijn. De opdrachtgever doet afstand van al zijn rechten ter
zake van overschrijding van de levertijd voor het geval hij zelf in gebreke mocht zijn.
c. Indien wij verhinderd mochten zijn de opdracht uit te voeren ten gevolge van overmacht, wordt de levertijd verlengd
met de duur van de verhindering. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht,
onverschillig of een dergelijke omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst was te voorzien,
waardoor in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd dat wij onze verplichtingen nakomen. Als zodanig zullen
mede gelden een storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, stakingen of andere
omstandigheden die de normale voortgang in ons bedrijf verstoren alsmede wanprestatie van onze leveranciers.
Indien een dergelijke omstandigheid langer duurt dan zes (6) maanden, hebben wij het recht de overeenkomst door
een enkele schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever te ontbinden zonder deswege tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn. Bij gedeeltelijke uitvoering is de opdrachtgever een evenredig deel van de
overeengekomen prijs verschuldigd. Ten aanzien van de levertijd gelden goederen als geleverd indien zij voor
verzending gereed staan of in geval van levering met montage indien zij op de plaats van bestemming zijn opgesteld
of geïnstalleerd.

a. Betaling van de overeengekomen prijs dient zonder enige aftrek of compensatie te geschieden in de termijnen en op
de tijdstippen vermeld in de overeenkomst. Bij gebreke van enige vermelding dient de prijs te worden betaald binnen
acht (8) dagen na factuurdatum. Ongeacht de betalingscondities zullen wij te allen tijde gerechtigd zijn om goederen
onder rembours af te leveren dan wel om vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. Tenzij een andere wijze
van betaling is overeengekomen, moeten alle betalingen plaatsvinden door storting op onze bankrekening. De
opdrachtgever die van oordeel is dat zijn opdracht niet naar behoren is uitgevoerd, heeft niet het recht zijn
betalingsverplichting op te schorten.
b. Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig heeft betaald, is hij met ingang van de datum waarop de
betalingstermijn is verstreken zonder enige verdere aanmaning van rechtswege in gebreke, en is hij over het
uitstaande bedrag tot de datum van betaling één (1) procent rente per maand of per gedeelte van een maand
verschuldigd. Voorts zijn wij gerechtigd om indien de opdrachtgever nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn
verplichtingen, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling door een enkele tot de
opdrachtgever gerichte schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht op nakoming of vergoeding van
schade, terwijl ook alle overige vorderingen die wij op de opdrachtgever mochten hebben onmiddellijk opeisbaar
zullen worden. Als vergoeding voor de schade die wij zullen lijden alsmede voor kosten en winstderving zullen wij
aan de opdrachtgever ten minste vijfendertig (35) procent van de overeengekomen prijs in rekening kunnen brengen.
onverminderd ons recht op vergoeding van de werkelijke schade, indien hoger. Dezelfde rechten en bevoegdheden
zullen wij hebben indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft
aangevraagd, dan wel buiten staat geraakt zijn financiële en/of andere verplichtingen na te komen of zijn bedrijf
staakt. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke incassokosten worden op tenminste vijftien (15) procent van het uitstaande bedrag gesteld met
een minimum van € 350,--.
c. De opdrachtgever heeft slechts aanspraak op een korting of bonus indien dit schriftelijk is overeengekomen. De
korting of bonus is niet verschuldigd dan nadat de opdrachtgever al zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst jegens ons heeft voldaan.
8. GARANTIES
a. Met inachtneming van de in dit artikel vermelde beperkingen, en tenzij anders mocht zijn overeengekomen, staan wij
in zowel voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen als voor de kwaliteit van de verwerkte
materialen gedurende een periode van twaalf (12) maanden na de datum van levering. Voor gebruikte goederen en
materialen geldt een garantietermijn van drie (3)maanden. Op lampen en op glaswerk wordt geen enkele garantie
gegeven. Indien in onze opdracht mede is begrepen het uitvoeren van montage- of andere werkzaamheden, van
welke aard ook, staan wij gedurende een termijn van zes (6) maanden na de datum van uitvoering in voor de
deugdelijkheid van door ons uitgevoerde werkzaamheden. Voor het verplaatsen van een bestaande installatie. met
inbegrip van demontage en montage, geldt een garantietermijn van een (1) maand. Onze garantie houdt in dat
gebreken die zich binnen de garantietermijn voordoen, voor onze rekening zullen worden hersteld, mits tijdig is
gereclameerd en de opdrachtgever zijn betalings- en andere verplichtingen ten volle is nagekomen. Onder herstel
wordt voor zoveel nodig mede verstaan vervanging. Onderdelen die worden vervangen worden ons eigendom. De
opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies of
werkwijzen alsmede voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken in materialen of hulpmiddelen die ons
door of namens hem worden voorgeschreven dan wel ter beschikking gesteld.
b. Op goederen of onderdelen van goederen die wij van derden betrekken, verlenen wij dezelfde garantie, en onder
dezelfde voorwaarden, die ons door de leverancier van de goederen c.q. onderdelen is verstrekt.
c. Het herstel van gebreken heeft geen verlenging van de garantietermijn ten gevolge.
d. Van alle gebreken, van welke aard ook, die zich tijdens de garantietermijn voordoen, dienen wij door de
opdrachtgever schriftelijke dan wel per telefax of telex in kennis te worden gesteld. Bij uiterlijk waarneembare
gebreken dient dit te geschieden binnen zes (6) werkdagen nadat een gebrek aan de dag is getreden. Bij
overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak van de opdrachtgever. Op onze verplichting gebreken te
herstellen kan geen beroep worden gedaan, indien ons niet te zelfder tijd alle vereiste inlichtingen worden verstrekt,
en wij niet in de gelegenheid worden gesteld ter plaatse een onderzoek in te stellen. Voorts zullen wij van iedere
verplichting om gebreken te herstellen zijn ontslagen, indien goederen na de aflevering worden beschadigd of
overgepakt dan wel indien door de opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht of andere werkzaamheden
worden verricht of de gebruiks- en installatievoorschriften niet zijn nageleefd.

5. RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

9. AANSPRAKELIJKHEID

a. De opdrachtgever draagt het risico van schade of verlies van de door ons geleverde goederen dadelijk nadat zij de
fabriek of het magazijn hebben verlaten. Niettemin blijven alle geleverde goederen ons volledig en uitsluitend
eigendom tot de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan wat hij ons uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd.
Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming niet bevoegd de door ons geleverde goederen op enigerlei wijze te bezwaren, en evenmin te
vervreemden of te verwerken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Voor het geval de eigendom van
door ons geleverde goederen op enigerlei wijze overgaat op een derde voordat volledige betaling heeft plaatsgehad,
verleent de opdrachtgever ons een onherroepelijke volmacht om de vorderingen die hij ter zake van de
eigendomsovergang op de derde verkrijgt te innen teneinde onze vorderingen op de opdrachtgever op de opbrengst
te verhalen.

Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot de nakoming van de in
artikel 8 van deze algemene voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Elke andere vordering tot
schadevergoeding, uit welken hoofde of van welke aard ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wij zijn nimmer aansprakelijk
voor bedrijfs- of andere vormen van vermogens- of gevolgschade, van welke aard ook, die door de opdrachtgever mocht
worden geleden. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen van
derden, van welke aard ook, die tegen ons ter zake van de uitvoering van de opdracht mochten worden aanhangig
gemaakt of ingesteld, voor zover zij niet vallen onder de in artikel 8 omschreven garantieverplichtingen.

b

Tenzij een geschil tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, zullen alle geschillen die naar aanleiding van een
aanbieding, overeenkomst of opdracht waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn
mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank . In afwijking van deze bepaling zullen wij
evenwel het recht hebben om geschillen met een buiten Nederland gevestigde opdrachtgever te doen beslechten door
de bevoegde buitenlandse rechter.

In geval van wanprestatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever hebben wij onverminderd
onze overige bevoegdheden het recht onbetaalde goederen die de opdrachtgever nog onder zich heeft bij hem weg
te halen. Voor dit doel staat de opdrachtgever ons toe dat wij ons toegang verschaffen tot zijn terreinen en opstallen.

10. GESCHILLEN

6. MONTAGE
a. Onder montage wordt verstaan het opstellen of installeren van de door ons of door derden geleverde goederen op
de plaats van bestemming.
b. In het geval in de opdracht ook montage is begrepen, zal de opdrachtgever voor zijn rekening en
verantwoordelijkheid zorgdragen voor de tijdige uitvoering of beschikbaarheid van de navolgende voorzieningen:
(1) alle noodzakelijke bouwkundige voorzieningen alsmede het leggen van leidingen voor de toevoer van gas, water,
elektriciteit en olie;
(2) geschiktheid van de bouwplaats voor montage en opslag en van de toegangswegen voor transport van goederen
en materialen;
(3) alle benodigde hulpwerklieden en hulpwerktuigen- en materialen alsmede brandstoffen, oliën, gas, water,
elektriciteit verwarming, en verlichting;

11. SLOTBEPALINGEN
a. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten
en opdrachten die door ons zijn uitgebracht, aangegaan of aanvaard op of na 1-november-2000.
b. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten of opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van
deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met dwingend Nederlands recht, is deze bepaling onverbindend,
maar blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

