VERKOOPVOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten of
door ons verrichte handelingen.
2. De levertijd wordt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bij benadering
opgegeven en kan bij overschrijding geen recht geven op schadevergoeding.
3. Wij zijn gerechtigd de uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang de
koper jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
4. De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper, ook indien de verzending franco geschiedt.
5. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed
of een onderdeel daarvan, danwel tot teruggave van de overeengekomen prijs of
evenredig gedeelte hiervan, een en ander te onzer beoordeling. Behoudens het
vorenstaande zijn wij nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder
begrepen bedrijfsschade welke voor de koper uit een met ons gesloten overeenkomst
mocht voortvloeien.
6. Alle reclames dienen uiterlijk binnen acht dagen na aflevering van de goederen,
althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk
te geschieden.
7. Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op
het moment van volledige betaling van de prijs. Eerst na volledige betaling van alle
vorderingen vindt de overdracht plaats van de goederen.
8. Ingeval van annulering van de verkoopovereenkomst door de koper zal een schadevergoeding verschuldigd zijn ter omvang van 35% van de verkoopprijs ongeacht
onze rechten ten aanzien van verdere schade.
9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen
14 dagen na faktuurdatum.
Indien binnen 14 dagen na faktuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, zijn
wij gerechtigd een rente, gelijk aan de wettelijke rente, vermeerd met 2% per jaar,
in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor
een volle maand.
De koper is voorts gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken
ter incasso van de openstaande bedragen, welke buitengerechtelijke kosten worden
gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,-.
10. Op alle door ons verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
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