Algemene Leveringsvoorwaarden Damitech B.V. gevestigd te Kesteren.
Artikel 1. Toepasselijkheid:
A. Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door
de onderhavige voorwaarden, met dien verstande dat waar sprake is van een onderverdeling van een artikellid in sub 1 en sub 2, sub 1 van toepassing is ten aanzien van
een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en
sub 2 op overige wederpartijen.
B. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn
voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons door schriftelijk mee akkoord
hebben verklaard.
C. Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met
ons overeengekomen te worden.
D. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende
voorwaarden, blijven ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
E. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.
Artikel 2. Aanbiedingen:
Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn
gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens tekeningen, bestekken enz.
Artikel 3. Overeenkomsten:
A. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijk aanvaarding/bevestiging
van een opdracht onzerzijds dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt.
B. Orders door tussenpersonen aangenomen, gelden eerst als door ons aangenomen
zodra zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
C. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken
en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers
of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn
bevestigd.
D. Bij schriftelijke bevestiging van een order door ons geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.
E. Bij annulering van de overeenkomst is de wederpartij een vergoeding verschuldigd
van 25% van het orderbedrag. Indien onze daadwerkelijke schade een hoger bedrag
betreft, zijn wij gerechtigd dat hogere bedrag in rekening te brengen.
Artikel 4. Prijzen:
A. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle wijzigingen in die
kostprijsbepalende factoren, welke zich na het verstrijken van een periode van 3
maanden na het sluiten van de Overeenkomst voordoen, aan de wederpartij door
te berekenen.
A.2 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren
aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien. In geval van een
prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de
wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
B. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor
rekening van de wederpartij.
C. De prijs is exclusief omzetbelasting.
Artikel 5. (Af)levering:
A.1 Wij zijn gehouden de Overeengekomen (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen,
doch voor de (af)levering van zaken, die niet binnen de overeengekomen termijn zijn
(af)geleverd, hebben wij het recht op de naleveringstermijn van 14 dagen, ingaande
daags nadat wij van de wederpartij een schriftelijke aanmaning tot (af)levering hebben
ontvangen.
B.2 De door ons opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend; overschrijding daarvan
geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding
der gesloten overeenkomst.
B. (Af)levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel, te onzer keuze.
C. Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in art. van deze voorwaarden zijn
ook op deze facturen van toepassing
Artikel 6. Transport
A. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending
worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard eveneens de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
B. Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de wederpartij in
rekening gebracht.
C. De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert
dat op vrachtbrieven, vervoer- adressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle
vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud:
A. Wij blijven eigenaar van alle door ons verkochte zaken totdat de wederpartij aan al
haar verplichtingen uit alle met haar gesloten overeenkomsten, heeft voldaan.
B. De wederpartij is voor de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan
Overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der zaken.
C. Ingeval van be-, verwerking of vermenging van het (af)geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht van de nieuwe ontstane zaak (zaken),
c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons (af)geleverde (oorspronkelijke) zaken.
E. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aan- vraag van surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder
curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het
recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de
overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog (af)geleverd moet worden te annuleren
en het mogelijk (af)geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom

terug te vorderen onder verrekening reeds betaalde doch onverminderd onze rechten
om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke
vordering welke wij op de wederpartij hebben onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 8. Reclames:
A. Terzake actieartikelen, dump- of restpartijen worden reclames (waaronder worden
verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid of kwantiteit van de zaken ten tijde van
de (af)levering daarvan of wegens andere oorzaken voor zover niet elders in deze
voor- waarden geregeld) door ons niet in behandeling genomen, daar de wederpartij
wordt geacht de goederen voor het moment van de verkooptransactie op zijn deugdelijkheid te hebben onderzocht en akkoord te hebben bevonden.
B. Eventuele reclames met betrekking tot de door ons gezonden facturen en overige
reclames dienen binnen acht dagen na factuurdatum te worden ingediend. De wederpartij, die binnen deze termijn geen reclame heeft ingediend, wordt geacht akkoord te
gaan met deze factuur.
C. Retourzendingen zijn niet toegestaan. Indien er desondanks toch een retourzending
wordt ontvangen zijn wij niet verplicht deze retourzending in behandeling te nemen,
noch deze zending terug te sturen naar de verzender.
D. Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op.
E. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, enz. geven geen
reden tot afkeuring. Uitgangspunt bij de beoordeling van de kwaliteit van materialen is
de gangbare handelskwaliteit. Deze bepaling laat het bepaalde in sub A onverlet.
Artikel 9 Niet- toerekenbare niet-nakoming:
A. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van
partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van
de Overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden
verlangd.
B. Onder ʻniet-toerekenbare niet-nakomingʼ wordt in ieder geval begrepen: Werkstaking,
bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen
en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, Onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of andere
natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
C. Indien zich een situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst
definitief te ontbinden.
D. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de
desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niettoerekenbare niet- nakoming oplevert, is gebleken.
E. Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien
de omstandigheden die de niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat
onze prestatie (af)geleverd had moeten zijn.
Artikel 10. Aansprakelijkheid:
A. Behoudens door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van
onze ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm
dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik
respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons (af)geleverde.
B. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken danwel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.
C. Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze
eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als
waren zij zelf bij de overeenkomst partij.
Artikel 11. Vrijwaring:
De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten,
schaden en interesten, waarvoor wij door derden mochten worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door ons.
Artikel 12. Betaling:
A.1 Tenzij schriftelijke anders overeengekomen, dient betaling zonder enige korting of
schuldvergelijking netto - contant - bij (af)levering te geschieden.
A.2 Tenzij anders overeengekomen dient betaling van onze facturen dient binnen veertien
dagen na factuurdatum te geschieden.
B. Alle betalingen dienen te geschieden contant of te onzen kantore of op een door ons
aan te wijzen rekening.
C. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen
zijn uitgedrukt.
D. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigd rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals
deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op
de oudste openstaande vordering.
E. De wederpartij zal in verzuim door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn
van veertien dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.
Artikel 13. Kredietbeperking, rente:
A. Indien in een langere kredietgeving van veertien dagen wordt toegestemd of deze ten
onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd
vanaf de factuurdatum.
B. Deze rente bedraagt 1 % per maand.
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend,
vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
Artikel 14. Kosten:
A. Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de wederpartij uit
handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor haar rekening.
B. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval,
waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij
bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 115.
Artikel 15. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing zijn.

