ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WIJNIMPORT “VINOS I CAVAS BV”

GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE :
OVERBEEKSINGEL 5, 6881HM Velp,

K.V.K. 65229991
ALGEMEEN:
1.a

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en leveringen, verkopen en
alle overige met ons gesloten overeenkomsten.

b.

Alle opdrachten en bestellingen, hoe genaamd ook, van onze opdrachtgever/afnemers
worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

c.

Voorwaarden van onze opdrachtgevers/afnemers zullen slechts van toepassing zijn op de
met ons afgesloten overeenkomsten voor zover wij dit schriftelijk hebben erkend en
bevestigd.

2.

Al onze aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend.

AANSPRAKELIJKHEID:

1.

Hoewel wij naar beste eer en geweten onze adviezen en goederen verstrekken, aanvaarden
wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door of bij, dan wel ten gevolge
van gebruik, van het product door de afnemer.

2.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, enzovoort, welke ons
door of namens de afnemers zijn verstrekt, om daar gebruik van te maken bij de uitvoering
van de met ons gesloten overeenkomst.

3.

Wij zijn niet verplicht de van de opdrachtgever/ afnemer of via hem van derden ontvangen
stukken of gegevens te toetsen. Wij mogen op de juistheid hiervan afgaan. Onze
opdrachtgever/afnemer zal ons te deze in alle opzichten voor eventuele, uit bedoelde
onjuistheden voortvloeiende aanspraken van derden uitsluiten.

LEVERING:

1.

Levering van onze producten geschiedt af opslag, tenzij anders is overeengekomen.
Afgifte geschiedt alleen daar waar het transportmiddel redelijkerwijze kan komen.

2.

Alle levertijden worden door ons naar eer en geweten doch geheel vrijblijvend opgegeven.
De levertijd, vermeld in een eventuele orderbevestiging, dan wel mondeling toegezegd, kan
bij overschrijding nimmer leiden tot een schadeclaim van welke aard dan ook.

3.

Wanneer de levering geschiedt in meerdere delen, zal iedere op zichzelf staande levering
als een aparte transactie worden aangemerkt. Dit met alle rechtsgevolgen van dien.

4.a

Wanneer leveringen en of werkzaamheden niet kunnen plaatsvinden door oorzaken welke
liggen buiten onze schuld, behouden wij ons het recht de kosten welke daaruit voortvloeien
in rekening te brengen bij desbetreffende opdrachtgever/afnemer.

5.

Alle onkosten welke door ons worden gemaakt ten verzoeke van de opdracht gever/afnemer,
komen in zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever/afnemer.
Alleen dan, wanneer schriftelijk is overeengekomen geldt hierop een uitzondering.

PRIJS:
1.

Indien zich na aanvaarding van een order omstandigheden voordoen die invloed hebben
op de prijs van de te leveren goederen is de opdrachtgever/afnemer gerechtigd tot
annulering van de order over te gaan. Een en ander dient te geschieden binnen veertien
dagen na een nieuwe prijsopgave.

OVERMACHT:
1.

Storingen binnen bedrijf of transportmiddelen, dan wel bij leveranciers van bovengenoemde,
stakingen uitsluitingen, in en uitvoerverboden of beperkingen, brand, oorlog, natuurrampen,
onlusten of bepalingen opgelegd door overheid, alsmede beslagleggingen van welke aard
dan ook, dienen te worden aangemerkt als overmacht.

2.

Wij zijn in zulke gevallen gerechtigd leveranties gedeeltelijk of in zijn geheel te annuleren

RECLAME:
1.

Reclames over onjuiste levering, over de kwaliteit van de geleverde goederen, dienen binnen
7 dagen na ontvangst van desbetreffende goederen per aangetekend schrijven bij ons te
worden gemeld. Later ingediende reclames behoeven door ons niet in behandeling te
worden genomen.

2.

Indien en voor zover een reclame door ons wordt gehonoreerd, nemen wij ons de vrijheid
desbetreffend product opnieuw aan te bieden en of te vervangen.

3.

Koper zal nimmer enig recht op vergoeding kunnen doen gelden, voor schade door hem of
derden is of zal kunnen worden geleden.

GARANTIE:
1.

Ten aanzien van het verlenen van garanties op de door ons te leveren goederen, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden dat geen verdere garanties worden verstrekt voor goederen
welke niet door ons zijn geproduceerd dan door de daadwerkelijke producent van deze
goederen wordt afgegeven.

BETALING:
1.

Iedere betaling dient te geschieden zonder enige korting of compensatie binnen veertien
dagen na levering. Alleen indien anders is overeengekomen geldt hierop een uitzondering.

2.

Wij behouden ons het recht voor onder rembours of na vooruitbetaling van de aankoopprijs
uit te leveren.

3.

Wanneer afnemer in gebreke blijft omtrent betalingsafspraken zijn wij zonder enige
ingebrekestelling gerechtigd een maandelijkse rente van 1% in rekening te brengen op de
factuur welke dient te worden voldaan. Indien met ons een andere betalingstermijn is
overeengekomen, gaat voornoemde rentevergoeding in na afloop van desbetreffende
betalingstermijn.

4.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige
vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste. De buitenrechtelijke incassokosten
bedragen zullen worden geacht tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag te
bedragen.
, met een minimum van € 50,-ex. BTW.

ZEKERHEID:
1.a

Voorwaarde tot het aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever/afnemer is
voor ons de kredietwaardigheid van deze afnemer/opdrachtgever. Zo ons op welke wijze dan
ook de omstandigheden bekend worden die twijfel wekken omtrent de kredietwaardigheid
van onze opdrachtgever/afnemer, behouden wij ons het recht voor onze leveranties te
staken, dan wel betalingsgaranties te eisen.

1. b

Ingeval de afnemer/opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover ons in gebreke mocht blijven
wordt al hetgeen door hem aan ons verschuldigd direct opeisbaar. Wij hebben dan het recht
nog niet betaalde goederen terug te vorderen en ook daadwerkelijk terug te halen,
onverminderd ons recht uit wanprestatie van de opdrachtgever afnemer voortvloeiende.

1. c

De opdrachtgever zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening van zijn
schulden aan ons, zonder dat het nodig zal zijn door een bevel exploot of soortgelijke acte
hem in gebreke te stellen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD :
1.a

Alle door ons geleverde goederen ongeacht de vervanging, het verloop der voorraden en het
doen van betalingen en deelbetalingen blijven ons eigendom tot de gehele verkoopprijs is
voldaan.

1. b

Opdrachtgever/afnemer is gerechtigd de door ons geleverde goederen op de daarvoor
geëigende wijze te verkopen of te verwerken, doch zolang van enige goederen leverantie de
betaling nog niet heeft plaatsgevonden, is de afnemer niet gerechtigd de goederen aan
derden te verpanden of aan derden als zekerheidstelling te doen dienen.

1. c

Opdrachtgever welke met betaling in gebreke blijft is gehouden de goederen direct na eerste
aanmaning aan ons te retourneren.

TOEPASSELIJK RECHT:
1.

Op al onze overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands
Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

2.

Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de
woonplaats van de opdrachtgever/afnemer.

