ALGEMENE VERKOOP-,LEVERINGS-,EN BETALINGSVOORWAARDEN.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder verkoper, leverancier de Eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid
Jordens Kunststofdakbedekkingen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie verkoper, leverancier contracteert.
1. Toepasselijkheid.
1.1 Op alle aanbiedingen van verkoper, overeengekomen tussen
opdrachtgever en verkoper, uitsluitend onderhavige voorwaarden
van toepassing tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts
geldig voorzover zij schriftelijk door verkoper worden aanvaard.
1.3 Indien een aanbieding of acceptatie van koper verwijst naar
de door koper gehanteerde Algemene Voorwaarden dan wordt de
toepasselijkheid van deze laatst bedoelde Algemene Voorwaarden
door verkoper hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
2. Offertes en aanvaarding van opdrachten.
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
2.2 Onverminderd het bepaalde in 2.1 komen overeenkomsten van
opdracht tot stand door schriftelijke ondertekening van een
opdrachtbevestiging in tweevoud door verkoper en opdrachtgever.
2.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of
gedeeltelijk annuleert,is opdrachtgever gehouden aan verkoper te
voldoen een boete ten bedrage van 20% van de opdracht,
onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van andere
schade indien daartoe gronden bestaan.
3. Betaling.
3.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuur
datum op een de door verkoper aan te wijzen bankrekening, tenzij
een andere betalingstermijn schriftelijk is aangegeven.
3.2 Bij overschrijding van 3.1 genoemde betalingstermijn is
opdrachtgever jegens verkoper van rechtswege in verzuim.
In dat geval is verkoper o.a. bevoegd:
- De verbintenis uit onderhavige overeenkomst op te schorten:
- Aan opdrachtgever een rente van 1% per gedeelte van de maand
over het factuurbedrag in rekening te brengen te rekenen vanaf
de veertiende dag na factuurdatum.
- Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten
komen voor rekening van opdrachtgever .
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij ten minste
15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag inclusief
de verschuldigde rente.
3.3 Bij betaling dienen te geschieden op een door verkoper aan te
geven wijze zonder enige korting of verrekening.
3.4 Indien bestelde goederen op de overeengekomen levertijd of
termijn niet zijn afgenomen, worden deze goederen door verkoper
in rekening gebracht en is de overeengekomen prijs verschuldigd.
De door verkoper te maken kosten van opslag komen voor rekening
van opdrachtgever.
3.5 Verkoper is te allen tijde gerechtigd bij het aangaan van
opdrachten en daarna voorschotten op de opdrachtsom te verlangen,
dan wel van opdrachtgever voldoende zekerheid voor nakoming van
de betalingsverplichting te vorderen.
Opdrachtgever is gehouden om de verlangde zekerheid binnen vijf
dagen na een daartoe strekkend verzoek van verkoper, aan verkoper
te verstrekken, bij gebreke waarvan verkoper haar verbintenissen
kan opschorten.
Indien opdrachtgever niet binnen vijf dagen de verlangde zekerheid
aan verkoper verstrekt zal opdrachtgever van rechtswege in verzuim
verkeren.
3.6 Door opdrachtgever aan verkoper gedane betalingen worden
eerst in mindering gebracht op de kosten,de rente en daarna op de
verschuldigde hoofdsom
4. Kennisgeving, Garantie en Aansprakelijkheid.
4.1 Onder kennisgeving wordt verstaan een aangetekend schrijven van
opdrachtgever inhoudende dat de gekochte goederen of geleverde
diensten niet aan de door partijen gesloten overeenkomst beantwoorden.
4.2 Kennisgevingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na ontvangst
van de goederen of na het verrichten van werkzaamheden,bij gebreke waarvan
het klachtenrecht van koper vervalt
4.3 Retourzendingen door opdrachtgever aan verkoper zijn slechts
toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.
4.4 Verkoper aanvaard slechts aansprakelijkheid voor door
opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming in nakoming van haar overeenkomst.
Opdrachtgever vrijwaart verkoper voor eventuele schade door derde
4.5 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is
van het elders in deze Algemene Voorwaarden (sub 5 ) of gebrekkige

medewerking of informatie van opdrachtgever.
Verkoper stelt zich niet aansprakelijk voor schade door weersinvloeden
Tevens door nalatig onderhoud van opdrachtgever.
5. Ontbinding en overmacht.
5.1 In geval van overmacht is verkoper bevoegd de gesloten
overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden,
dan wel de uitvoering voor bepaalde tijd op te schorten.
Bij gedeelte ontbinding is opdrachtgever gehouden het reeds geleverde
volledig te betalen en kan opdrachtgever van verkoper geen aanspraak
maken op schadevergoeding.
5.2 Onder overmacht wordt verstaan; elke van de wil van verkoper
onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst,
tijdelijk of blijvend verhindert en/of onmogelijk maakt.
5.3 Indien opdrachtgever niet,niet tijdig of niet behoorlijk haar/zijn
verbintenissen jegens verkoper nakomt, alsmede in geval van
faillissement,surseance van betaling ,liquidatie van het bedrijf van
opdrachtgever,verkeert hij/zij jegens verkoper van rechtswege in
verzuim,zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist.
6.Eigendommen
6.1 Alle door verkoper aan opdrachtgever of op aanwijzing van
opdrachtgever aan derden geleverde zaken blijven eigendom van
verkoper indien:
- verkoper terzake van geleverde of nog te leveren zaken van
opdrachtgever nog iets te vorderen heeft,of
- verkoper terzake van door haar of in opdracht van haar verrichte
werkzaamheden nog iets van opdrachtgever nog iets te vorderen heeft,
- verkoper terzake van tekort schieten aan de zijde van opdrachtgever
nog enig bedrag van opdrachtgever te vorderen heeft
6.2 Opdrachtgever is op eerste verzoek van verkoper gehouden alle aan
verkoper toebehorende zaken beschikbaar te houden en aan verkoper
af te geven.
Voorts machtigt opdrachtgever verkoper hierbij alle ruimten te betreden
waarin de door verkoper geleverde goederen zijn opgeslagen, zodat
verkoper tot veilige terugname van haar eigendommen in staat is
7.Levering
7.1 De door verkoper opgegeven levertijden luiden bij benadering.
7.2 Overschrijding van de verkoper opgegeven levertijden, maken verkoper bij
overschrijding ervan jegens opdrachtgever niet schadeplichtig.
Overschrijding van de door verkoper opgegeven levertijden ontlast opdrachtgever
evenmin van de verplichting goederen te ontvangen en deze zonder korting of
verrekening te voldoen.
7.3 Verkoper is bevoegd werkzaamheden en levering in zijn geheel ,dan wel
achtereenvolgens in gedeelten uit te voeren en in beide gevallen elke
deellevering afzonderlijk aan opdrachtgever te factureren en daarvan betaling te
verlangen.
In geval opdrachtgever met betaling van een deellevering in gebreke blijft is
verkoper bevoegd, voorzover de overeenkomst nog niet door verkoper is
uitgevoerd,de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is.
Indien daartoe gronden bestaan is koper gehouden alle door verkoper geleden
schade te vergoeden.
7.4 Aan opdrachtgever geleverde goederen worden door verkoper niet terug
genomen, indien schriftelijk anders is bepaald.
7.5 Zodra de gekochte goederen aan opdrachtgever geleverd zijn, zal het risico
van deze goederen overgaan op opdrachtgever.
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