Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Aircolux
Grandair b.v. kvk 73239577
Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten met betrekking tot verkoop van
koeltechniek, die Aircolux Grandair b.v., hierna te noemen
“Gebruiker”, sluit met een wederpartij, tenzij partijen
schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2. Onder “De wederpartij” wordt in deze voorwaarden
verstaan: iedere (rechts)persoon, die met gebruiker met
overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te
sluiten.
3. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel voor Flevoland te Lelystad.
Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere)
documentatie verplicht gebruiker niet tot acceptatie van
een opdracht. Niet-acceptatie wordt door gebruiker zo
spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan de
wederpartij ter kennis gebracht.
3. Indien de offerte niet door een opdracht wordt gevolgd,
dient, zo gebruiker zulks verlangt, de offerte met alle
daarbij behorende tekeningen, ontwerpen en berekeningen
binnen veertien dagen, na daartoe door gebruiker gedaan
verzoek, franco aan gebruiker te worden geretourneerd.

Wijziging in de opdracht
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke
aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de
wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken,
dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend,
worden de wederpartij extra in rekening gebracht.
Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten
ten gevolge hebben, kunnen aanleiding geven tot betaling
van een lager bedrag, dan is overeengekomen.
2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de
opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering
daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk
aan de gebruiker ter kennis zijn aangebracht. Worden ze
mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor
de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de
wederpartij.
3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht
aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat het voor de
verandering overeengekomen tijdstip waarop de
werkzaamheden dienen te zijn voltooid, door de gebruiker
– buiten zijn verantwoordelijkheid – wordt overschreden.
Leveringen
1. De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te
verstaan de plaats waaruit door gebruiker of namens
gebruiker wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico
voor de wederpartij is, ook indien ten aanzien van het
transport anders is overeengekomen.
2. Alle transportkosten zijn voor rekening van de
wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Prijsopgaven
Prijsopgaven worden gebruiker gedaan op basis van de
geldende prijzen, daarbij het recht voorbehoudende op
doorberekening van eventuele verhogingen van de rechten,
accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien
zij enkel het gevolg is van wijziging in valutaverhouding.

Termijnen
1. De overeenkomst, levertijden en -termijnen zijn niet te
beschouwen als fataal, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen.

Overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst
met gebruiker eerst dan tot stand, nadat gebruiker een
opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft
bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend
is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst
juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij
daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. De opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen
offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt
de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer
te geven, behoudens reclame binnen 8 werkdagen.
3. Gebruiker is bevoegd om – indien gebruiker dit
noodzakelijk, dan wel wenselijk acht – voor een juiste
uitvoering van de aan gebruiker verstrekte opdracht en na
overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de
overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten
aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform
de verstrekte prijsopgave.
4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de
opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend
ter beoefening van gebruiker – voldoende kredietwaardig
blijkt voor de geldende nakoming van de overeenkomst.

Betaling
1. De betalingen dienen plaats te vinden binnen 8 dagen na
factuurdatum. Na het verstrijken van 8 dagen is de
wederpartij in verzuim, zonder dat voorafgaande
ingebrekestelling is vereist.
2. Gebruiker heeft het recht aan de wederpartij, vanaf de
datum waarop hij in verzuim is, een rente ter hoogte van de
wettelijke rente, verhoogt met 3% in rekening te brengen.
Tevens is de wederpartij, indien hij in verzuim de kosten
verschuldigd die de gebruiker maakt ter verkrijging van
voldoening buiten rechte, welke worden gesteld op 15%
van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.
3. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum, kan de
wederpartij de op de factuur vermelde 3%
kredietbeperking in mindering brengen op het
factuurbedrag.
4. Gebruiker is, ongeacht de overeengekomen
betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering
voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de
afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid
niet kan worden gegeven.
5. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd
vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd,
waarvoor de bedragen en periode vooraf dienen te worden
overeengekomen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds
ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de
wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
7. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van de
overeenkomst de in gebruikers administratie voorkomende
gegevens beslissend.
Annuleringen
1. Indien de wederpartij de gegevens onder geheel of
gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de gebruikers
alle met het oog op de uitvoering van deze order
redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden alles
onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding
wegens winstderving, zomede van de overige uit de
bewuste annulering voortvloeiende schaden.
2. Bij annulering van een geplaatste opdracht/order zal in
ieder geval 30% annuleringskosten in rekening worden
gebracht van het totaal geplaatste orderbedrag.
Aansprakelijkheid
1. Gebruiker sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover
die niet in de Wet is geregeld.
2. Gebruiker is volledig aansprakelijk voor schade ontstaan
door grove schuld en/of grove nalatigheid bij uitvoering van
het werk door gebruiker, ondergeschikten van de gebruiker
of door gebruiker op het werk aangestelde.
3. Tenzij uit een dwingend rechterlijke wettelijke bepaling
van het tegendeel blijkt en onverminderd het in het
voorafgaande lid van dit artikel bepaalde, is de
aansprakelijkheid van gebruiker ingevolge de overeenkomst
met de koper uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een
eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel, indien
geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen, tot de
factuurwaarde van het desbetreffende goed exclusief
omzetbelasting.
Reclames en garanties
1. Gebruiker garandeert de deugdelijkheid van de door hem
geleverde zaken voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.
De door gebruiker geleverde zaken worden, zo zij
grotendeels voldoend aan de door wederpartij daaraan
gestelde eisen en beschrijvingen, geacht geen gebreken te
hebben. Deze garantie geldt niet voor de normale slijtage,
geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, formaat
en dergelijke van het materiaal c.q. het door de wederpartij
zelf aangeleverde materiaal. In geval van verkeerd gebruik
of gebrek aan goede zorg van de wederpartij of van buiten
het geleverde liggende factoren vervalt de garantie.
2. Eventuele reclames worden door gebruiker slechts in
behandeling genomen, indien de reclames gebruiker –
rechtstreeks – binnen 8 dagen na aflevering van de
betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder
nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
3. De producten waarop de klachten betrekking hebben,
dienen aan de gebruiker ter bezichtiging te worden gesteld
in de toestand waarin zij zich bevonden op het tijdstip dat
de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden
doorverkocht, tenzij gebruiker hiertoe uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven.

4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te
worden ingediend en wel binnen 8 dagen factuurdatum.
5. De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen
de gebruiker kunnen doen gelden, nadat de wederpartij
een gedeelte van het geleverde, ofwel in gebruik heeft
genomen, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen,
heeft be- of verwerkt, ofwel aan derden heeft
doorgeleverd.
6. Na het verstrijken van deze termijn, wordt de
wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur
te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer
door gebruiker in behandeling genomen. Aan de termijn
van 8 dagen zal de wederpartij niet worden gehouden,
indien de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs
verlenging behoeft.
7. Indien de reclame door gebruiker gegrond wordt
bevonden, is gebruiker uitsluitend verplicht alsnog de
overeengekomen prestatie te leveren.
8. Slechts indien en voor zover de reclames gegrond
bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de
wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is
afgewikkeld.
9. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden
na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker,
onder de gebruiker te bepalen voorwaarden.
Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van gebruiker
tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van
eventuele rente en kosten. Het risico voor beschadiging en
verloren gaan van goederen gaat evenwel onmiddellijk na
levering en aanvaarding op de wederpartij over.
2. In geval van surseance van betaling, faillissement,
opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij of
overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon
is, is gebruiker gerechtigd de order zonder ingebrekestelling
of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
annuleren en het onbetaald gebleven deel van het
geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname
laten gebruiker recht op vergoeding voor verlies of schade
onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van gebruiker
op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
Industrieel eigendomsrecht
1. Door het geven van een opdracht tot verveelvuldiging op
reproductie van de door industrieel eigendomsrecht
beschermde objecten verklaart de wederpartij, dat geen
inbreuk op het industrieel eigendomsrecht van derden
wordt gemaakt en vrijwaart deze de gebruiker in en buiten
rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit
de verveelvuldiging of reproductie voortvloeiende.
2. Gebruiker is gerechtigd om de door hem geleverde c.q.
vervaardigde goederen met naam, merk,
reclameboodschap, of andere uiting van de wederpartij af
te beelden op catalogi, reclamedrukwerk, publicaties,
advertenties en dergelijke en/of tentoonstellingen of
beurzen, zonder vooraf toestemming te vragen aan
wederpartij en of zonder financiële verplichting.

Overmacht
1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan; elke van de
wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorziene
omstandigheden, waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet
meer kan worden verlangd.
2. Indien naar het oordeel van gebruiker de overmacht van
tijdelijke aard zal zijn, heeft de gebruiker het recht de
uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten,
totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich
niet meer voordoet.
3. Is naar het oordeel van gebruiker de overmacht situatie
van blijvende aard, kan kunnen partijen een regeling treffen
over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan
verbonden gevolgen.
4. Gebruiker is gerechtigd betaling te vorderen van
prestaties, die bij uitvoering van de betreffende
overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht
veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren,
dient de andere partij daarvan onmiddellijk kennis te
stellen.
Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen de gebruiker en de
wederpartij is Nederlands recht van toepassing, ook indien
de wederpartij is gevestigd buiten Nederland.
2. Alle geschillen tussen gebruiker en wederpartij zullen bij
uitsluiting van ieder andere instantie worden beslecht door
de bevoegde rechter van de hoofdvestiging van gebruiker,
onverminderd het recht van gebruiker om zich tot de
gevoegde rechter van de plaats, waar de koper gevestigd is,
te wenden.
Toelichting op de Algemene Leverings- en
Betalingsvoorwaarden.
Hoofdstuk A.
Zowel voor als tijdens de aanleg van de installatie(s) dient
de wederpartij tijdig alle werkzaamheden uit te voeren
en/of te doen uitvoeren, alsmede alle medewerking te
verlenen om de aanleg zo efficiënt te doen verlopen.
Hiertoe behoren onder meer:
1. Het te allen tijde toegang verschaffen aan het personeel
van gebruiker op de plaatsen waar de installatie(s)
gemonteerd moeten worden.
2. Het zorgen voor een goede behuizing alsmede goede
sanitaire voorzieningen en in het algemeen al die
maatregelen treffen, die voor een goede
personeelsverzorging als normaal worden beschouwd.
3. Het treffen van alle krachtens de Wet of noodzakelijke
vereiste voorzorg- en veiligheidsmaatregelen.
4. Het zorgen voor een goede bereikbaarheid van de plaats
waar de installatie(s) gemonteerd moeten worden.
5. Het zorgen voor afsluitbare ruimten, waar materiaal en
gereedschap veilig opgeborgen kunnen worden en zo nodig
het zorgen voor een goede bewaking hiervan.
6. Het zorgen voor de aanwezigheid van perslucht,
elektriciteit en water, benodigd voor het uitvoeren van
gebruikers werkzaamheden en het beproeven van de
installatie(s) in omgeving en werk.

7. Het zorgen voor een afvoermogelijkheid van voldoende
capaciteit voor het water, dat bij beproevingen of aftappen
van de installatie vrijkomt.
8. Het zorgen voor voldoende bescherming van apparatuur,
vloeren, wanden, e.d. die tijdens de normale montage
werkzaamheden van gebruiker mogelijk beschadigd kunnen
worden.
Hoofdstuk B.
Tenzij in gebruikers offerte uitdrukkelijk anders is vermeld,
zijn in gebruikers prijs niet opgenomen:
1. Stelling en steigerwerk anders dan rolsteigers, welke
normaal door gebruiker gebruikt en waarvoor een vrije
vlakke vloer aanwezig moet zijn.
2. Levering en aanleg van elektrische bekabeling met hun
aansluitingen zoals voedingskabels e.a.
3. De kosten van aansluiting door nutsbedrijven (water,
elektriciteit en gas).
4. De kosten voor gebruik van perslucht, elektriciteit, water
en gas tijdens onze werkzaamheden.
5. Het leveren en aanbrengen van bevestigingsmiddelen
voor het ophangen van leidingen en andere onderdelen van
de installatie.
6. Alle voorzieningen die eventueel aan de apparatuur van
de wederpartij dienen worden getroffen ten behoeve van
de doorvoeringen, afscherming, bevestiging e.d.
7. Het leveren en aanbrengen van staalconstructies voor
het ophangen van leidingen andere onderdelen van de
installatie, wanneer normale ophanging niet mogelijk is.
8. De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen,
welke niet door twee man, die wij ter beschikking stellen,
alsmede de hiervoor te gebruiken hijs- en
hefwerkzaamheden en takels.
9. Het verstrekken van tekeningen, afdrukken, en
instructieboeken in meer dan drievoud.
Overigens zijn gebruikers prijzen gebaseerd op
ononderbroken onder normale omstandigheden en
gedurende normale werkuren.

