ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARD EN VAN MIKOMAX NEDERLAND B.V. TE EINDHOVEN
G edeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
ALGEMEEN
In het hierna volgende wordt verstaan:
Verkoper : MIKOMAX NEDERLAND B.V., Torenallee 20 te 5617BC Eindhoven
Koper: de afnemer van producten van verkoper
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, welke verkoper met koper aangaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Eventuele in- of aankoopvoorwaarden of in- of aankoopvoorschriften van koper, welke van de(ze) Algemene Voorwaarden afwijken,
zijn slechts geldig indien en voor zover verkoper dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend.
TOTSTAND KOMING VAN KOOPOVEREENKOMST
Alle aanbiedingen en prijslijsten van verkoper zijn vrijblijvend.
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand op de dag dat verkoper aan koper een mondelinge dan wel schriftelijke orderbevestiging geeft.
Elke koopovereenkomst wordt door verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit de door hem in te winnen informaties blijkt dat koper naar zijn oordeel kredietwaardig is.
Afbeeldingen, catalogi en verdere gegevens zijn voor verkoper niet bindend, doch geven slechts een algemene voorstelling van zaken.
PRIJZEN
Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (B.T.W.) en exclusief doorberekening van overeengekomen verpakking- en transportkosten.
De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende inkoopprijzen voor verkoper, alsmede op de op dat ogenblik geldende binnen
en buitenlandse belastingen en heffingen.
Verkoper behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen als haar inkoopprijzen, alsmede binnen- en buitenlandse belastingen en heffingen een onvoorziene
wijziging ondergaan, nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen en voordat verkoper daaraan uitvoering heeft gegeven door levering. Indien zulks binnen twee maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst geschiedt is koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
LEVERING
Levering vindt plaats op het mondeling, dan wel schriftelijk overeengekomen leveringsadres.
Indien verkoper voor zending van de verkocht goederen zorgt is hij gerechtigd om de goedkoopste wijze van zending aan te wenden. Verkoper verzekert ten behoeve van koper het risico van
schade tengevolge van het transport zonder extra kosten voor koper.Voor oponthoud of vertraging gedurende het transport is verkoper nimmer aansprakelijk ook niet in geval verkoper de
goederen middels eigen transport aanlevert.Voor wat betreft de leveringstermijn, anders dan aanlevering door verkoper van goederen middels eigen transport, wordt de levering geacht te zijn
geschied op het tijdstip dat de vervoerder de goederen in ontvangst neemt.
De door verkoper opgegeven leveringstermijn geldt slechts naar beste weten als streeftermijn, doch nimmer als fatale termijn.
Koper is verplicht leveringen te accepteren welke maximaal 30 dagen na de in de orderbevestiging genoemde leveringsdatum worden afgeleverd. Koper heeft het recht de overeenkomst,
welke 30 dagen na de in de orderbevestiging genoemde leveringsdatum nog niet is uigevoerd te annuleren, tenzij verkoper kan aantonen dat bij de ontvangst van de schriftelijke annulering de
bestelling reeds was gefabriceerd bij haar toeleverancier.
Verkoper is niet aansprakelijk - noch jegens koper, noch jegens derden - voor schade van welke aard dan ook, die koper of derden (kunnen) lijden ten gevolge van overschrijding van de
opgegeven leveringstermijn of leveringsdatum. Verkoper is nimmer aansprakelijk, in welk opzicht dan ook, welke ontstaat als gevolg van foutieve levering(en) door haar toeleveranciers, tenzij
verkoper in deze grove nalatigheid kan worden verweten.Een eventuele schadevergoeding kan nimmer meer bedragen dan tweemaal de inkoopwaarde voor verkoper van de onderhavige
goederen.
Indien uit de overeenkomst voortvloeit dat in opeenvolgende partijen moet worden geleverd, wordt elke levering als aparte order beschouwd en geschillen of onenigheden omtrent een levering
zullen de rest van de overeenkomst niet kunnen beïnvloeden. Wanneer levering in gedeelten geschiedt wordt elke zending afzonderlijk gefactureerd.
Koper wordt geacht de goederen zonder manco te hebben ontvangen, tenzij door hem op het ontvangstbewijs een aantekening is gemaakt waaruit het tegendeel blijkt.
Reclames wegens zichtbare gebreken kunnen uitsluitend geldend worden gemaakt indien ze binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen door koper schriftelijk aan koper kenbaar
gemaakt zijn.
BETALING
Betaling dient contant te geschieden, zonder schuldvergelijking of aftrek van enige korting en zonder kosten voor verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij gebreke van tijdige betaling is koper van rechtswege in gebreke, zonder dat hiertoe enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, in welk geval verkoper het recht heeft van koper
vertragingsrente te vorderen ten bedrage van 1 % per maand.
Incassokosten welke door koper zijn veroorzaakt door niet of niet tijdige betaling komen voor rekening van koper, hetgeen zowel geldt voor de gerechtelijke als voor de buitengerechtelijke
kosten van incasso als ook de kosten van een eventuele faillissementsaanvrage.De omvang van de buitengerechtelijke incassokosten wordt gefixeerd op 15% van het onbetaald gebleven
factuurbedrag met een minimum van€ 500, --.
Zolang de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot reeds gedane leveringen heeft voldaan, is verkoper niet tot verdere leveringen gehouden.
Leveringen aan een onbekende koper worden onder rembours of bij vooruitbetaling geleverd.
Verkoper mag te allen tijde - ook indien tevoren andere betalingscondities zijn overeengekomen - van koper verlangen dat deze zekerheid stelt uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is de levering van goederen op te schorten of de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onverminderd verkopers recht op vergoeding
van alle schade.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendom van de goederen blijft bij verkoper en gaat eerst over, wanneer de koper de verschuldigde koopprijs en eventueel verschuldigde renten, kosten, boetes en schadevergoedingen zal
hebben voldaan, ter zake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande en opvolgende leveringen en met inbegrip van de door verkoper ten behoeve van koper verricht werkzaamheden.
Koper is niet bevoegd de aan dit eigendomsvoorbehoud onderworpen goederen aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen, daarop een stil pandrecht te vestigen, dan wel
daarop in welke vorm dan ook enige aanspraak te verlenen, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfuitoefening.
AN NULERING
Koper is bevoegd de koopovereenkomst schriftelijk geheel of ten dele te annuleren, indien en voor zover deze betrekking heeft op goederen, behorende tot het standaardassortiment van
verkoper, althans zolang de gekochte goederen hem niet zijn geleverd.
In geval van annulering heeft verkoper jegens koper recht op een vergoeding gelijk aan 40% van de prijs van de aanvankelijk gekochte en vervolgens geannuleerde goederen.
Indien koper de gekochte goederen dertig dagen na de in de orderbevestiging genoemde leveringsdatum niet heeft afgenomen, is verkoper gerechtigd om zonder enige voorafgaande sommatie
of ingebrekestelling, geheel te zijner keuze, hetzij de verkochte goederen te factureren en betaling te verlangen, hetzij de koop te annuleren. In het eerste geval worden de goederen voor
rekening en risico van koper in het magazijn van verkoper of bij derden, zulks ter keuze van verkoper, opgeslagen en is verkoper gerechtigd behalve de koopprijs alle uit bovenstaande situaties
voortvloeiende kosten aan koper in rekening te brengen. In het tweede geval heeft verkoper jegens koper recht op een vergoeding gelijk aan 40% van de prijs van de niet afgenomen goederen.
OVERMACHT
Buitengewone omstandigheden, zoals oorlog, oorlogsgevaar, brand of andere vernietigingen, geheel of gedeeltelijke stagnatie in het vervoersapparaat, ziekte onder het personeel van verkoper
of werknemersschaarste in het algemeen, werkstakingen in het bedrijf van verkoper of elders, uitsluiting, mislukking bij de uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm dan ook, het niet,
niet goed of niet tijdig voldoen door toeleveranciers aan hun verplichtingen jegens verkoper, sluiting der grenzen, wijziging der invoerrechten en belastingen, het opleggen van heffingen of
andere maatregelen van overheidswege, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor verkoper overmacht op, waardoor verkoper wordt ontheven van zijn
verplichtingen tot levering, zonder dat koper enigerlei recht op schadevergoeding kan doen gelden.
RISICO
Zodra de verkochte goederen het magazijn, dan wel het terrein van koper hebben bereikt, zijn deze geheel voor risico van koper. Zowel het transport als de in- en uitlading van de verkochte
goederen komen voor risico van verkoper, ervan uitgaande dat voorgenoemde verrichtingen door verkoper zelf worden gedaan.
AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens voor zover sprake is van een garantie als hierna onder 12 bedoeld, staat verkoper net in voor de kwaliteit en/of deugdelijkheid van de verkochte goederen. Ter zake is verkoper dan
ook nimmer aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.
Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden ter zake van door hen geleden schade die het directe of indirecte gevolg is van de toepassing van de door verkoper geleverde
goederen, voor zover deze aanspraken betrekking hebben op de door koper gekochte goederen, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van verkoper.
Ook indien verkoper koper adviseert inzake de wijze van verwerking van de geleverde goederen, is verkoper net aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook, die het directe of
indirecte gevolg is van onvakkundige verwerking daarvan, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van verkoper.
Aansprakelijkheid zal voorts niet bestaan voor schade, indien koper ter zake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten.
G ARANTIE
Slechts en voor zover toeleveranciers van verkoper garanties verstrekken voor een specifiek product heeft koper op de door die leveranciers genoemde voorwaarden recht op garantie.
Ten aanzien van alle garanties geldt dat koper daaraan uitsluitend rechten kan ontlenen: indien hij aantoont de goederen overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften te hebben
opgeslagen, verwerkt en onderhouden; indien een reclame binnen 3 werkdagen na constateren van het betreffende gebrek en voor het verstrijken van de voor het betreffende product geldende
garantietermijn schriftelijk ter kennis van verkoper wordt gebracht en verkoper in de gelegenheid wordt gesteld een inspectie uit te voeren.
Ten aanzien van eventuele garanties geldt dat koper daaraan geen rechten kan ontlenen, zolang hij nog enig bedrag aan verkoper schuldig is.
SLOTBEPALINGEN
Elke door verkoper gesloten koopovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht waartoe de internationale regelingen op het gebied van de koop en verkoop van roerende
lichamelijke zaken niet geacht worden te behoren.
Elk geschil, dat uit een door verkoper gesloten koopovereenkomst mocht voortvloeien, wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

