ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Aquarium Royal. Gevestigd te De Rips aan de
Burgemeester van de Wildenberglaan 14, 5764
RD waarin geregeld is binnen het kader van de
bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten
samengesteld door Mr. H.M"). van Boxtel
Advocaat & Procureur B.V. welke het repro- en
auteursrecht uitdrukkelijk aan zich voorbehoudt.

Artikel 1 - Geldigheid van deze
voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing
op alle aanbiedingen,
overeenkomsten, leveringen en te
verrichten diensten door de
opdrachtnemer gedaan of aangegaan met
derden (de opdrachtgevers), tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen is. Eventueel andere
toepasselijke algemene voorwaarden, hoe
ook genaamd, blijven onverlet voor zover
deze niet strijdig zijn met deze
voorwaarden. In geval andere algemene
voorwaarden in strijd zijn met het
bepaalde in deze voorwaarden, is hetgeen
In deze voorwaarden bepaald is,
verbindend.
Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen.
Alle offertes en aanbiedingen als ook
gegevens in advertenties en drukwerk
verstrekt door de opdrachtnemer zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk ander
overeengekomen is
De opgegeven prijzen gelden voor levering
af magazijn, tenzij anders vermeld.
Een aanbod geldt slechts gedurende 30
dagen nadat het aanbod aan de
opdrachtgever kenbaar s gemaakt. Na het
verstrijken van deze termijn zal de
opdrachtnemer niet meer gehouden zijn het
aanbod te handhaven.
De in de aanbiedingen c.q. prijs
voorwaarden voorkomende afbeeldingen,
tekeningen, maten, gewichten etc. beogen
slechts een algemene voorstelling van de
artikelen te geven. Opdrachtgever kan
hieraan geen rechten ontlenen.
De opdrachtnemer heeft het recht een
opdracht te weigeren, zonder dat hij
hiertoe een reden behoeft aan te geven.
De offerte of opdrachtbevestiging wordt
geacht de overeenkomst juist en volledig
weer te geven. Indien door
omstandigheden waaronder de aard, de
omvang of de spoedeisendheid van de
opdracht geen offerte of orderbevestiging
is verzonden of verzonden kunnen worden,
wordt de factuur tevens beschouwd als
opdrachtbevestiging.

Artikel 3 - Overeenkomsten.
Overeenkomsten komen eerst tot
stand door schriftelijke
opdrachtbevestiging, in welke vorm dan
ook, door acceptatie van een aanbod op
enigerlei wijze dan wel door uitvoering
geven aan de opdracht door de
opdrachtnemer. Indien de overeenkomsten
en aanvullingen daarvan schriftelijk door de
opdrachtnemer zijn bevestigd, is de
opdrachtnemer aan deze gebonden voor
zover en op de wijze als door hen bevestigd.
Overeenkomsten en wijzigingen en
aanvullingen hierop door personeel van de
opdrachtnemer of tussenpersonen die
handelen in diens
opdracht, zijn slechts dan bindend indien
een en ander door de opdrachtnemer
schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 - Leveringen.
Levering geschiedt af magazijn of
winkel ter keuze van de opdrachtnemer.
Levertijden worden slechts bij benadering
opgegeven en zijn voor de opdrachtnemer
niet bindend, doch willen niet excessief
zijn gezien de omstandigheden.
Opdrachtnemer is verplicht, bij
overschrijding van de levertijd, ZO snel
mogelijk aan zijn verplichtingen te

voldoen, tenzij er sprake is van overmacht.
Goederen die na het verstrijken van de
levertijd niet afgenomen zijn, blijven ter
beschikking van de opdrachtgever en
worden voor zijn rekening en risico
opgeslagen.
De opdrachtgever is verplicht geleverde
goederen bij aflevering te controleren op
eventuele tekortkomingen en/of
beschadigingen. Tekortkomingen en
beschadigingen dient de opdrachtgever te
laten vermelden op de afleveringsbon.

Artikel 7 - Ontbinden en annuleren.
De opdrachtgever is slechts
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden
Indien daar een wettelijke grondslag voor
bestaat.
Annulering door de opdrachtgever is
slechts mogelijk indien de opdrachtnemer
daarin toestemt. indien de opdrachtnemer
In annulering toestaat heeft deze het recht,
ten gevolge van winstderving, 10% van de
hoofdsom in rekening te brengen.
Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de
door de opdrachtnemer reeds gemaakte
kosten, die verband houden met de
opdracht te vergoeden. De opdrachtgever
kan in geval van annulering geen aanspraak
maken op hetgeen door de opdrachtnemer
reeds is gepresteerd.

Artikel 5 - Eigendom.
Alle geleverde goederen, blijven met
uitzondering van ieder ander, eigendom
van de opdrachtnemer en voor rekening en
risico van de opdrachtgever tot het moment
waarop alle vorderingen die de
opdrachtnemer heeft of verkrijgt op de
opdrachtgever volledig betaald zijn.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft
enige verplichting uit de overeenkomst, uit
deze voorwaarden of uit andere hoofde na
te komen, is de opdrachtnemer gerechtigd,
zonder ingebrekestelling de goederen terug
te nemen.
De opdrachtgever is verplicht de
opdrachtnemer terstond schriftelijk in
kennis te stellen van het feit dat derden
rechten doen gelden op goederen waarop
een eigendomsvoorbehoud van de
opdrachtnemer rust.
Tot zekerheid van een correcte betaling
van alle vorderingen, uit welke hoofden
dan ook, verkrijgt de opdrachtnemer
daarenboven door het aangaan van een
overeenkomst met de opdrachtgever, een
eigendomsrecht tot zekerheid op alle
goederen die de opdrachtnemer geleverd
heeft en die zich nog onder
de opdrachtgever bevinden.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid.
De opdrachtnemer is nimmer verplicht
tot vergoeding van middellijk of
onmiddellijk geldende schade, welke ook,
ontstaan door gebreken aan geleverde
goederen, tenzij deze schade hem
toegerekend kan worden op grond van een
wettelijke bepaling. De opdrachtnemer is
niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door zijn personeel of door hem
ingeschakelde hulppersonen tenzij de
schade veroorzaakt is door grove schuld of
nalatigheid van personen voor wiens
handelen de opdrachtnemer aansprakelijk
is. Opdrachtnemer is niet aansprakelijke
voor de gevolgen welke voort kunnen
vloeien uit de koop van planten en/of
dieren, waaronder het tot gevolg hebben
van de dood van anderen planten en/of
dieren.

Artikel 9 - Overmacht.
De opdrachtnemer heeft het recht,
hiertoe gedwongen door overmacht, de
overeenkomst te ontbinden zonder gehouden
te zijn tot enigerlei vorm van
schadeloosstelling.
Onder overmacht zal worden verstaan alle
oorzaken welke bulten de Invloedssfeer van
de opdrachtnemer vallen, waaronder
oorlogsdreiging, natuurrampen,
weersinvloeden, stakingen In het eigen
bedrijf of een toeleveringsbedrijf, niet tijdige
of verkeerde leveringen van
toeleveringsbedrijven etc.
Indien de overmacht situatie van tijdelijke
aard Is, heeft de opdrachtnemer mede het
recht de uitvoering van de opdracht op te
schorten tot het tijdstip waarop die
overmachtssituatie Is geëindigd.

Artikel 6 - Betalingscondities.
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk
anders overeengekomen is, zal betaling bij
aflevering dienen te geschieden, onder
aftrek van een eventueel betaald voorschot
of aanbetaling.
De opdrachtgever is in gebreke, zonder dat
hiertoe enige Ingebrekestelling In welke
vorm dan
ook nodig is, Indien hij niet of niet tijdig
voldoet aan zijn betalingsverplichting of
enig andere verplichting die voortvloeit uit e
overeenkomst met de opdrachtnemer, deze
algemene voorwaarden of de wet.
De vordering tot gedeeltelijke of gehele
betaling van de overeengekomen prijs Is
onmiddellijk opeisbaar bij niet of niet
tijdige betaling van de overeengekomen
termijn, indien de opdrachtgever in staat van
faillissement geraakt, surseance van betaling
vraagt of zijn onder curatele stelling is
aangevraagd, indien enig beslag op
goederen en/of vorderingen van de
opdrachtgever wordt gelegd en indien deze
overlijdt of In liquidatie treedt. indien
betaling van een factuur niet heeft
plaatsgevonden binnen 30
dagen na dagtekening van die factuur, is de
opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken
van voornoemde aan de opdrachtgever, met
terugwerkende kracht tot de factuurdatum,
een vertragingsrente ad 1,5% per maand te
berekenen, waarbij een gedeelte van een
maand als een volle maand wordt berekend.
De opdrachtgever is buiten de hoofdsom en
de vertragingsrente verschuldigd alle kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke
kosten door zijn niet of niet tijdige betaling
veroorzaakt. De buitengerechtelijke
incassokosten
worden gefleerd op 15 % van de hoofdsom,
met een minimum van € 50,00, vermeerderd
met de verschuldigde BTW. De
buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd
vanaf het moment dat de opdrachtgever in
gebreke verkeert .

Artikel 10 - Klachten.
Eventuele reclames moeten schriftelijk
geschieden, binnen 8 dagen na levering van
de goederen. De opdrachtgever wordt geacht
na verstrijken van deze termijn de levering
akkoord te hebben bevonden. De
opdrachtgever zal in geen geval aanspraak
tegen de opdrachtnemer kunnen doen gelden
nadat de opdrachtgever een gedeelte van het
geleverde in gebruik heeft genomen, bewerkt
of verwerkt heeft of aan derden doorgeleverd
heeft.

Artikel 11 - Prijswijzigingen.
Stijgingen van prijzen van materialen
of halffabricaten, die voor uitvoering van de
opdracht nodig zijn of verandering van door
lichamen met overheidsgezag opgelegde lasten,
belastingen kunnen aan de opdrachtgever
worden doorberekend. Opdrachtgever heeft het
recht bij een prijsverhoging voor de levering
van de materialen of halffabricaten binnen 3
maanden na het aangaan van de overeenkomst,
deze te ontbinden.

De opdrachtgever verkeert, op de 30' dag
na dagtekening van de factuur, in gebreke,
indien de verschuldigde hoofdsom niet
vóór of op de 30' dag na dagtekening van
de factuur is ontvangen door
opdrachtnemer.
2.

Artikel 12 - Transport.
Goederen reizen voor risico van de
opdrachtgever.
Kosten i.v.m. het transport zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever
zullen alle goederen door opdrachtnemer
worden verzekerd tegen transportrisico.
Anderszins ligt het risico van vervoer bij
de opdrachtgever.
Artikel 13 - Garantie Aquaria;
Door opdrachtnemer vervaardigde
Aquaria wordt een garantie verstrekt van 3
jaar. Deze garantie omvat gebreken aan de
verlijmde gedeelten, mits deze veroorzaakt
zijn door montagefouten aan de zijde van
de opdrachtnemer.
Glasbreuk valt niet onder de garantie, noch
de schade welke door de glasbreuk wordt
veroorzaakt. Ook krassen op het glas
worden van de garantie uitgesloten.
Op levende planten en dieren wordt geen
garantie verstrekt.
Gebreken aan geleverde goederen zullen
gegarandeerd worden tot 3 maanden na
factuurdatum. Deze garantie heeft
betrekking op fabrieksfouten, en het bij
deskundig gebruik niet voldoen aan de
normale eisen welke aan die goederen
gesteld kunnen worden. Opdrachtnemer
kan te zijner huize de goederen vervangen
dan wel herstellen. Wel dienen de
gebreken terstond aan opdrachtnemer ter
kennis te zijn gebracht.

Artikel 14 - Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit
aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen
en verrichte diensten zijn onderworpen
aan het oordeel van de bevoegde
burgerlijke rechter van arrondissement van
woon- of vestigingsplaats van de
opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever
hiertegen bezwaar aantekent.
Artikel 15 - Slotbepalingen.
Op alle onder deze voorwaarden
gesloten overeenkomsten, gedane
aanbiedingen en offertes en leveringen is
uitsluitend van toepassing het
Nederlands recht met uitzondering van
de eenvormige wet inzake de
internationale koop van roerende
lichamelijke goederen.

