ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
LEUZE ELECTRONIC B.V. TE WAARDENBURG
1. Algemeen
1.1
Op al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onderstaande
voorwaarden van toepassing, voor zover niet duidelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze
voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door ons schriftelijk zijn
bevestigd.
2. Aanbiedingen, transacties
2.1
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Onze verplichtingen ontstaan slechts
door onze schriftelijke bevestiging danwel indien wij uitvoering geven aan
de overeenkomst.
2.2
Eerste aanbiedingen worden in de regel kosteloos gedaan. Verdere
aanbiedingen en ontwerpwerkzaamheden worden slechts kosteloos
uitgevoerd, indien de daarop betrekking hebbende opdracht wordt
verleend en niet geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd.
2.3
De bij de aanbieding behorende bescheiden, zoals afbeeldingen,
tekeningen, gewichts- en maatopgaven gelden als benadering. Op
begrotingen, tekeningen en andere bescheiden behouden wij ons
eigendoms- en auteursrecht voor; zij mogen niet aan derden ter inzage
worden gegeven.
2.4
De rechten van de afnemer uit hoofde van een overeenkomst zijn slechts
overdraagbaar met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
3. Omvang van de levering
3.1
Voor de omvang van de levering is onze schriftelijke orderbevestiging
beslissend.
3.2
Wij zijn gerechtigd leveringen in gedeeltes uit te voeren en in gedeeltes in
rekening te brengen. Iedere gedeeltelijke levering geldt als een
zelfstandige transactie.
3.3
Voor zover op grond van overheidsvoorschriften of op grond van eigen
fabrieksvoorschriften van de afnemer aanvullende beveiligingsinrichtingen
vereist worden, worden deze door ons tegen een prijstoeslag geleverd.
3.4
Indien wij ons ten aanzien van het geleverde of anderzins hebben
verbonden tot montagewerkzaamheden, zijn deze montagewerkzaamheden
beperkt tot ons geleverde voorwerpen.
4. Prijzen
4.1

4.2

4.3

Wij berekenen, tenzij anders overeengekomen, onze prijzen af magazijn,
doch exclusief verpakking, verzekering, invoerrechten, belastingen,
consultaatkosten, vrachtkosten en andere bijkomende kosten, die voor
rekening van afnemer komen. De verpakking wordt tegen kostprijs
berekend en niet teruggenomen.
Aan onze prijzen liggen ten grondslag onder andere de voor ons op dat
ogenblik geldende lonen, materiaalprijzen, overheidstarieven, belastingen,
invoerrechten en wisselkoersen. Wij zijn gerechtigd na opgave van onze
prijzen optredende verhogingen of toeslagen door te berekenen en derhalve
de prijzen na het sluiten van een overeenkomst aan te passen.
Werkzaamheden zoals opstelling en montage worden afzonderlijk in
rekening gebracht; voorzover niet anders is overeengekomen berekenen
wij de bij ons bedrijf gebruikelijke tarieven. Reis- en verblijfkosten zijn
voor rekening van de afnemer.

5. Betalingsvoorwaarden
5.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen onze facturen, zonder
enige aftrek, opschorting of verrekening, te worden betaald binnen 30
dagen na factuurdatum.
5.2
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is de
afnemer zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in
verzuim. Op dat moment worden al onze facturen direct en volledig
opeisbaar.
5.3
De afnemer is vanaf het moment van verzuim over het volledig
verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5%
per maand.
5.4
Indien wij genoodzaakt zijn onze vordering ter incasso uit handen te
geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals
administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,
waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor
rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen
ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut
minimum van 150,00.
6. Leveringstijd
6.1
De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn niet fataal tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
6.2
Levering wordt geacht tijdig te zijn geschied wanneer de zaken voor afloop
van de leveringstermijn onze vestiging hebben verlaten danwel is vermeld
dat de zaken voor verzending gereed staan.
7. Afname
7.1
7.2

7.3
7.4

Zodra wij hebben gemeld dat zaken gereed liggen voor verzending danwel
afname, dient de afnemer deze onverwijld af te roepen danwel af te nemen.
Vindt de afname niet tijdig of niet volledig plaats, dan hebben wij het recht
voor rekening en risico van de afnemer de zaken voor rekening van de
afnemer te verzenden en/of op te slaan. Door deze verzending danwel door
deze opslag worden de zaken geacht in elk opzicht overeenkomstig het
contract te zijn geleverd.
De afnemer is gehouden aangevoerde zaken te allen tijde te accepteren
echter onverminderd zijn rechten voortvloeiende uit artikel 11
“reclame/garantie” van deze voorwaarden.
accepteren, hebben wij het recht om alle voor ons door de vertraagde
acceptatie ontstane schade, waaronder eventuele opslagkosten, in
rekening te brengen aan de afnemer.

8. Overmacht
8.1
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de
overeenkomst verhinderen en die niet aan ons kunnen worden
toegerekend.
8.2
Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan,
oorlog, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden,
oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen
in de levering van energie, verkoopverboden en alle andere
bedrijfsberoeringen bij ons c.q. onze toeleveranciers alsmede wanprestatie
door de toeleveranciers.
8.3
In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke
tussenkomst de nakoming van de overeenkomst op te schorten danwel de
overeenkomst (partieel) te ontbinden, zonder dat wij in dat geval tot enige
schadevergoeding jegens de afnemer gehouden zullen zijn.
8.4
Indien de overmacht langer dan zes maanden heeft geduurd of indien het
vaststaat dat de overmacht langer dan zes maanden zal gaan duren, zijn

beide partijen gerechtigd de overeenkomst (partieel) te ontbinden. Ook in
dat geval zijn wij niet gehouden tot enige schadevergoeding over te gaan.
9. Aansprakelijkheid
9.1
Wij zijn niet aansprakelijk voor de door afnemer geleden schade,
behoudens en voor zover de afnemer kan aantonen dat er sprake is van
opzet of grove schuld aan onze zijde.
9.2
Wij zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor bedrijfsschade,
vertragingsschade,
winstderving
of
stagnatieschade
of
andere
gevolgschade van de afnemer.
9.3
Wij hebben ons verzekerd tegen door ons veroorzaakte schade.
Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag
dat door onze verzekering in het betreffende geval wordt uitbetaald. Indien
en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze
verzekering plaatsvindt, wordt onze aansprakelijkheid voor schade
uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW aangaande de
levering of werkzaamheden waarop de schade betrekking heeft althans
waarmee de schade samenhangt.
9.4
Ieder verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
10. Eigendomsvoorbehoud/verbod van doorverkoop
10.1
Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat al onze
vorderingen op de afnemer terzake van krachtens overeenkomst geleverde
zaken en krachtens een zodanige overeenkomst tevens verrichte of te
verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van onze vorderingen wegens
tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zijn
voldaan.
10.2
Zonder onze schriftelijke toestemming is het de afnemer verboden onze
zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust over te dragen, te bezwaren of
door derden te laten gebruiken.
11. Reclame/garantie
11.1
Reclames omtrent facturen moeten uiterlijk binnen acht dagen na de dag
van verzending van de factuur schriftelijk bij ons worden ingediend.
11.2
Alle andere reclames dienen binnen acht dagen na de levering aan ons
kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn behoeven reclames door ons
niet meer in behandeling te worden genomen, tenzij de afnemer aantoont
dat hij het gebrek bij een grondige inspectie niet binnen acht dagen na de
levering had kunnen ontdekken.
11.3
De betalingsverplichting en/of termijn wordt ten gevolge van een
dergelijke reclame niet opgeschort.
11.4
De afnemer dient de geleverde zaken bij de aflevering grondig te
controleren.
11.5
Reclames dienen altijd schriftelijk te geschieden. In geval van een
telefonische melding, dient de afnemer de reclame onverwijld schriftelijk
aan ons te bevestigen.
11.6
Wij geven een fabrieksgarantie van twee jaar op onze componenten.
Hiervan zijn onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn uitgesloten.
Vervangen onderdelen worden ons eigendom.
11.7
Er wordt in elk geval geen garantie verleend voor schade ontstaan door de
volgende oorzaken: onjuist of ondoelmatig gebruik, foutieve montage resp.
inbedrijfstelling door de afnemer of door derden, natuurlijke slijtage,
onjuiste of slordige behandeling -in het bijzonder overmatige belastingonjuiste bedrijfsmiddelen, gebrekkig constructiewerk, ongeschikte
ondergrond, chemische elektro-chemische
of elektrische invloeden
voorzover deze niet aan ons te wijten zijn. Door eventueel van de zijde van
de afnemer of van derden zonder toestemming verrichte veranderingen of
werkzaamheden wordt onze aansprakelijkheid onder deze garantie
opgeheven.
11.8
De afnemer dient ons een redelijke termijn te geven voor het uitvoeren van
voorkomende reparaties en vervangende leveringen, zonder dat hij
gerechtigd is tot enige tegenprestatie of schadevergoeding.
11.9
Ieder beroep op verrekening wordt voorts uitgesloten.
11.10
Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden
afwijkingen, kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwantiteit kunnen
nimmer een grond tot reclame opleveren.
12. Constructiewijzigingen
12.1
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde
constructiewijzigingen door te voeren doch zijn niet verplicht dergelijke
veranderingen ook aan reeds geleverde zaken aan te brengen.
13 . Opschorting en ontbinding
13.1
Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichtingen jegens ons, indien afnemer in staat van faillissement is
verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien
afnemer surséance van betaling heeft aangevraagd, indien het bedrijf van
afnemer wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van
afnemer wordt gelegd, danwel indien afnemer onder bewind of curatele
wordt gesteld of geliquideerd, indien beslag op zaken van afnemer wordt
gelegd, danwel indien afnemer onder bewind of curatele wordt gesteld,
hebben wij het recht de nakoming van al onze verplichtingen jegens
afnemer op te schorten of de overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling
en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd onze overige rechten
in een dergelijk geval.
13.2
Indien een van de in het vorige lid genoemde omstandigheden zich
voordoet, zullen al onze vorderingen op afnemer terstond en ten volle
opeisbaar zijn en zullen wij het recht hebben de uitvoering van alle andere
overeenkomsten met afnemer op te schorten of deze te ontbinden,
onverminderd de verplichting va n afnemer tot volledige vergoeding van de
door ons geleden schade.
14. Competentie rechter, toe te passen recht
14.1
Op alle geschillen welke tussen partijen ontstaan is Nederlands recht van
toepassing.
14.2
Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank in het
arrondissement waar wij gevestigd zijn, tenzij wij kiezen voor de
bevoegdheid van een andere rechtbank

