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ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN
Promezza geregistreerd onder nummer 27314318 K.v.K. Den Haag waarin geregeld is binnen
het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten.
ARTIKEL 1 GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen
en te verrichten diensten door en van (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de
opdrachtgevers), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
2. 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 met het bepaalde in deze voorwaarden, is overeengekomen.
ARTIKEL 2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN
1. Alle offertes en aanbiedingen als ook gegevens in advertenties en drukwerk verstrekt door
de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
2. De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn of winkel, tenzij anders vermeld.
3. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.
34. Door opdrachtnemer bij offertes en of aanbiedingen verstrekte gegevens en of
computerprogramma’s blijven zijn eigendom en zullen door opdrachtgever zonder
toestemming van opdrachtnemer niet aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel
gekopieerd.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn in de aanbiedingen en offertes geen
dienstverlening inbegrepen, waaronder werkzaamheden i.v.m. montage of installatie.
6. Een aanbod geldt slechts gedurende 21 dagen nadat het aanbod aan de opdrachtgever
kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn zal de opdrachtnemer niet meer
gehouden zijn dit aanbod te handhaven. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door Opdracht
nemer met Opdrachtgever is overeengekomen.
7. De opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te weigeren, zonder dat hij hiertoe een reden
behoeft aan te geven.
8. De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te
geven, inden door omstandigheden waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van
de opdracht geen offerte of opdrachtbevestiging is verzonden of verzonden is kunnen worden,
wordt de factuur tevens beschouwd als opdrachtbevestiging.
ARTIKEL 3 OVEREENKOMSTEN
1. 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 onder vermelding van een referentienummer.
2. 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 hem
bevestigd.
3. Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen hierop door personeel van de
opdrachtnemer of door tussenpersonen die handelen in dienst opdracht, zijn slechts bindend
indien een en ander door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
4. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, mits dit tijdig
en schriftelijk geschiedt. Deze wijzigingen zullen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigt
worden. Telefonisch doorgegeven zijn voor risico van opdrachtgever.

5. Eventuele meer of minderkosten welke ontstaan door in het vorige lid vernoemde
wijzigingen zullen verrekend worden met inachtneming van de op dat moment geldende
prijzen.
6. Opdrachtnemer is slechts gehouden die opdrachten aan te nemen die voorzien zijn van een
productie/handels-specificaties.
Bij het ontbreken van een productie/handelsspecificaties zal opdrachtnemer voor de
uitvoering de door opdrachtgever verstrekte specificaties zo goed als mogelijk interpreteren
waarbij maatvoering zullen worden gelezen als lengte x breedte x hoogte (kast + hoogte
deksel) in millimeters (mm) Bij het ontbreken van deze laatste geldt hoogte kast.
Maatuitvoeringen zijn te allen tijde binnenwerk, tenzij anders vermeld.
7. Overeenkomsten worden door opdrachtnemer geaccepteerd onder de uitdrukkelijke
voorwaarden dat technische modificaties, zonder afbreuk te doen aan de functie van de
goederen en inmeet toleranties onderdeel uitmaken van wijze waarop het product door
opdrachtnemer zal worden vervaardigd.
ARTIKEL 4 LEVERINGEN.
1. Levering geschiedt af magazijn of fabriek ter keuze van de opdrachtnemer.
2. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor de opdrachtnemer niet
bindend, doch zullen niet excessief zijn en afhankelijk zijn van het feit of opdrachtnemer zijn
werkzaamheden normalerwijze kan blijven verrichten en benodigde materialen hem tijdig ter
beschikking worden gesteld.
3. Opdrachtnemer is verplicht bij overschrijding van levertijd zo snel mogelijk aan zijn
verplichtingen te voldoen, tenzij er sprake is van overmacht.
4. Goederen die na het verstrijken van levertijd niet afgenomen zijn, blijven ter beschikking
van de opdrachtgever en worden voor zijn rekening en risico opgeslagen.
5. 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 aflevering bon.
6. Condities: 1e order bij vooruitbetaling. Hierna: Orders tot € 2.500 30 dagen netto en vanaf
2.500,= het overdeel bij vooruitbetaling.
ARTIKEL 5 (INDUSTRIEEL) EIGENDOM
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Tot zekerheid van een correcte betaling van alle vorderingen uit welke hoofde dan ook,
verkrijgt de opdrachtnemer daar boven door het aangaan van een overeenkomst met de
opdrachtgever, een eigendomsrecht tot zekerheid op alle goederen die opdrachtnemer
geleverd heeft en die zich nog onder de opdrachtgever bevinden.
5. Alle door opdrachtnemer verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten in
catalogi, prijscouranten, in digitale vorm, op internet, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is
opdrachtgever en al diegene die hiervan kennis nemen of kunnen nemen niet toegestaan om
zonder of uitdrukkelijke toestemming deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te
geven.

