Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Condarmatic.bv
Kamer van koophandel Tilburg nr. 18055305
Artikel 1: Toepasselijkheid
1 .1 Deze voorwaarden zijn van toep assing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door
Condarmatic bv. uitg ebracht, uitg evoerd of aang egaan tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1 .2 Accep tatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitd rukkelijk in de toep asselijkheid van deze alg em ene voorwaard en waarb ij de klant afstand doet van eventuele toep asselijkheid
van eigen voorwaarden. Een door de klant gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan en op
voorhand afgewezen.
1 .3 De klant met wie eerder op basis van de onderhavig e voorwaarden is gecontacteerd word t geacht
m et de toep asselijkheid van d eze voorwaarden bekend te zijn.
Artikel 2: Aanbiedingen
2 .1 Alle aanb ied ing en en offertes van Cond armatic b v. zijn vrijb lijvend tenzij uitd rukkelijk and ers verm eld danwel schriftelijk anders overeengekom en.
2 .2 Opdrachten en wijzig ingen zijn pas bindend indien Condarmatic bv. deze heeft aanvaard of al dan
schriftelijk heeft bekrachtigd. Onverlet het hiervoor opgemerkte vervalt een offerte in ieder geval na 30
werkdagen na dagtekening.
2 .3 Bij sameng estelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een g ed eelte hiervan teg en een overeenkom stig d eel van de totale offerteprijs.
2 .4 Voor zover niet anders is overeengekom en zijn de prijzen voor af fabriek / magazijn Condarmatic
b v.
2 .5 Prijsopgaven en offerten word en steed s ged aan op b asis van d e op het tijd stip van de aanb ied ing
en/of opdracht geld ende prijzen en zijn, tenzij vooraf anders verm eld, geld ig tot 15 dagen na offerted atum. Verstrekte opdrachten na afloop van het offerte geld ig heid stermijn kunnen door Cond armatic bv.
word en aangepast dienovereenkomstig de dan geld ende prijsstelling.
2 .6 E lke aanbied ing is, tenzij uitd rukkelijk anders is verm eld, gebaseerd op levering onder norm ale om standigheden en gedurend e normale werkuren.
2 .7 Indien en voor zover maatvoeringen door de koper zijn opgegeven is de juistheid daarvan geheel
voor rekening en risico van de koper. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste
opg aven van d e maatvoering zijn voor rekening van d e kop er.
2 .8 De kop er d ient p ersoneel van Condarm atic b v. alsook d e d oor haar in te schakelen derd en waar nod ig de vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden ter voltooiing van de op dracht.
2 .9 T enzij uitd rukkelijk anders is overeeng ekom en g eldt d e contractuele op - of aflevering sd atum als
streefdatum en niet als fatale datum.
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Artikel 3: Betaling
3 .1 Betaling van het verkoopbed rag minus een eventueel voldaan aanbetalingbed rag dient te geschied en b ij levering danwel voorafgaande aan d e levering zond er dat enig b eroep kan worden ged aan op
opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekom en.
3 .2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn 8 dagen
na factuurd atum tenzij op de factuur een andere betalingsterm ijn is aangeg even.
3 .3 Afwijkende betalingsafsp raken geld en slechts dan indien zij tussen Cond arMatic bv. en de klant
schriftelijk zijn overeeng ekomen.
3 .4 Behoudens tegenb ewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door Cond armatic bv.
opgestelde facturen en factuuroverzichten.
3 .5 Indien de klant niet binnen de overeengekom en betaaltermijn betaalt, word t hij geacht van rechtsweg e in verzuim te zijn en heeft Condarm atic b v. zond er enig e ing eb rekestelling het recht d e klant over
het gehele verschuldigd e bedrag alsmed e de wettelijke rente, verm eerderd met 2% (twee procent),
vanaf de vervaldag van de desb etreffende factuur in rekening te breng en. Alle incassokosten, zowel
g erechtelijke als b uiteng erechtelijke, d oor niet-b etaling van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening
van de klant. De b uitengerechtigd e incassokosten bedrag en tenm inste 1 5% (vijftien p rocent) van d e
hoofdsom met een minimum van € 350,-.
3 .6 Condarmatic b v. is te allen tijd e, ongeacht d e overeeng ekom en betaling scond ities, g erechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkom st te staken, indien
deze zekerheid niet kan word en gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betaling
van de te leveren zaken of de te verrichten werkzaam hed en onder verrekening van een eventueel b etaalde voorschot, en annulering van de overeenkom st, met inachtneming van het in artikel 3.8 bepaalde.
3 .7 Betalingen die vanwege de klant aan Condarmatic bv. plaatsvind en word en in alle gevallen aangewend tot afd oening van d e oud ste ten laste van de klant nog op enstaande post, m et inb eg rip van d e
daarop gevallen vertraging srente en kosten.
3 .8 Bij het uitb lijven van b etaling op het m om ent van levering is het voor Cond arm atic b v. m ogelijk niet
over te gaan tot de daadwerkelijke levering . Indien en voor zover Cond armatic bv. niet overgaat tot
levering is d e klant gehoud en aan Cond arm atic b v. de kosten van transp ort en een b ed rag van € 3 0 ,p er m² per d ag te vold oen totd a t lever ing p laatsvindt, dit ter verg oed ing van de kosten d ie Cond arMatic
bv. heeft wegens op slag van de zaak/zaken. Onverlet het recht van Condarm atic b v. d e werkelijke kosten te berekenen aan de klant voor zover deze kosten het eerder genoemde bedrag per m², per dag te
boven gaan.
3 .9 Indien opdrachtgever een opdracht annuleert geeft deze annulering geen recht op het terugvorderen van een reeds gedane aanbetaling. Het gevolg van een annulering valt onder de risicosfeer van de
klant.

2

Algemene voorwaarden

Artikel 4: Eigendomsovergang, risico en levering
4 .1 Ond er levering word t verstaan d e feitelijke terb eschikking stelling van zaken aan d e klant of p ersonen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico d er g ekochte zaken is vanaf het moment van
levering aan het d oor de klant opg eg even adres voor rekening van d e klant. Condarmatic b v. is tot g een
vrijwaring , hoe ook genaamd, gehoud en.
4 .2 Het eigend om van geleverd e zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd
met rente en kosten is voldaan. Het eigendom gaat niet over door enkele overdracht of levering der
zaken. Indien de klant de geleverd e maar door hem aan Condarmatic bv. niet volledig betaalde zaken
overd raag t, in g eb ruik en of in p and g eeft, en of ingeval van zijn faillissem ent of surséance van betaling, of beslaglegg ing geen schriftelijke meld ing daarvan doet aan Condarmatic bv. binnen 5 dagen
daarna, verb eurt de klant een niet voor matiging vatbare boete van tenm inste drie maal de niet betaald e g e ld som .
4 .3 De d oor Condarmatic g eleverd e zaken waarvan de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten niet door de klant is betaald blijven het eigend om van Condarmatic. Het is de klant niet toegestaan
d eze zaken als zekerheid en of ond erp and uit te geven aan d erden dan wel te verpanden nog zullen
d eze zaken d eel uit m aken van de b oed el van de klant.
4 .4 I n geval van een d reig end faillissement en of surseance van de klant zal d eze hiervan terstond melding doen aan Condarmatic bv. Klant stelt hierbij Cond armatic bv, in de gelegenheid toeg ang te krijgen
tot die zaken waarvan de koopprijs, eventueel met rente en kosten, niet door klant zijn betaald.
Condarmatic bv. word t hierbij door de klant in de gelegenheid gesteld deze zaken tot zich te nem en d an
wel d it zich toe te eigenen.

Ar tikel 5 : Dropshipment
5 .1 Onder “dropshipment” word t verstaan door opdrachtgever bestelde goed eren die door Condarmatic
b v in op dacht van op drachtgever word en afg eleverd op het ad res van d iens klant.
5 .2 Drop shipm ent leveringen vinden p laats onder d e b etaling scond ities als verm eld in artikel 3 .
5 .3 Opdrachtgever sluit hierbij, en zond er voorbehoud uit, Cond armatic b v te betrekken in enig conflict
welke al dan niet door Cond armatic bv is veroorzaakt tussen opdrachtgever, diens klant en of relaties
tijd ens of na d e uitvoering van een d rop shipm ent ord er.
5 .4 Condarmatic bv is nimmer een partij en of kan aansprakelijk worden gesteld voor schade en of
enige kosten bij het uitvoeren van drop ship ment orders als de goederen niet of onvolledig danwel met
schade zijn afgeleverd al dan niet veroorzaakt door Cond armatic.
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Artikel 6: Reclamaties, klachten en garanties
6 .1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschad e, door Condarmatic bv. worden
afgeleverd dan wel het werk met zichtb are gebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of
binnen 24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij Condarm atic b v. te reclameren. Bij zaken welke door of namens de koper zelf worden ver- en/of bewerkt dient de koper zich onm idd ellijk b ij d e ontvang st van deze zaken van de g oede staat d aarvan te overtuig en. I nd ien d e schade
of het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient d e klant b innen twee weken na ontvang st van d e zaken of oplevering van het werk schriftelijk te reclam eren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Onder reclamaties word en verstaan alle grieven
wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk.
6 .2 Gering e in d e hand el toelaatbaar geachte of technisch niet te verm ijd en afwijking en in kwaliteit,
kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames op leveren,
noch kleurafwijking en van geleverde zaken g ekocht op staal of monster. Indien d e klant de d oor
Condarmatic bv. g eleverde zaken monteert, d ient d e klant zich vóór montage van d e g oed e staat daarvan te overtuig en. Na m ontage d oor d e klant, vervalt elke aanspraak op afwijkingen.
6 .3 Het in artikel 5.1 bepaalde geld t tevens voor reclam aties op factuurbedragen zij het dat deze dan
binnen 8 dagen na factuurdatum middels aangetekend en een gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij Condarmatic bv.
6 .4 R eclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wed erverkopers ged aan, dan wel later tot Condarmatic bv. gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
6 .5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht word t genomen
alsm ede indien derden werkzaam heden aan door Cond armatic bv. geleverd e zaken en/of materialen hebben verricht.
6 .6 R eclamaties g even de klant nimmer het recht om compensatie of schuld verg elijking toe te passen.
6 .7 Tenzij Condarmatic bv. zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard , staat het de klant niet
vrij om g eleverde zaken aan Condarmatic b v. te retourneren.
6 .8 Indien door de fabrikant van de geleverd e zaken een verd ergaande garantie wordt gegeven aan
Condarmatic bv., zal deze garantie ook geld en voor de klant, indien deze fabrikant beslist dat de reclam atie terecht is.
6 .9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het m et de bestem m ing corresp ond erend g eb ruik van
de geleverd e zaken of uitg evoerd werk. Garantiebepaling en zijn slechts van kracht indien de door Cond armatic b v. geleverde producten welke ond er verantwoordelijkheid van de klant worden geïnstalleerd
en of verwerkt word en uitgevoerd door een hiertoe aantoonbaar gekwalificeerd persoon. Onoordeelkundige handelen van of onvoldoende zorg voor de g eleverd e zaken sluit elke reclamatie uit en d oet g aranties en andere waarborg en vervallen. Noch aan een verkleuring van materialen, lakken, kunststof delen
en andere door Cond armatic bv. toeg ep aste en geleverde materialen.
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Artikel 7: Aansprakelijkheid
7 .1 Condarmatic bv. is niet aansp rakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschad e. Daaronder begrep en vertraging in de levering van zaken en/of op levering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverd e goederen en/of door Cond arMatic bv. verrichte werkzaamheden,
behoudens aantoonbaar opzet en of aantoonbare en onom stotelijk b ewijsbare grove schuld .
7 .2 De klant dient zich vooraf ervan te verg ewissen dat de door Cond armatic bv. geleverde goederen en
zaken vold oen aan de door de wetg ever gestelde eisen zoals die gelden in het land waar de klant de
vanuit cond armatic b v verkreg en zaken en g oed eren verkoop t, aflevert of installeert. Condarmatic b v is
nimmer aansprakelijk voor de door haar geleverde g oederen en zaken d ie niet of onvold oende vold oen
aan de door de wetg ever gestelde eisen van het land waar de klant deze goed eren en zaken verkoop t,
aflevert en of installeert.
7 .3 Condarm atic b v. zal nimm er g ehouden zijn tot enig e verg oed ing van schad e van welke aard dan ook
en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van een individuele transactie tussen Cond ar ma tic b v. en d e kla n t.
7 .4 Indien en voor zover Condarmatic bv. zich niet kan beroep en op de bepalingen in haar leveringsvoord en is zij enkel g ehouden tot verg oed ing van schad e tot het b edrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking wil bied en dan wel het bedrag wat de verzekering hiervoor wil uitkeren.
7 .5 De klant vrijwaart Cond armatic bv. uitd rukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot verg oeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden
geleden.
7 .6 Ieder recht van reclame vervalt indien eerd er genoemde term ijnen niet in acht word en genomen.
7 .7 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verp lichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 8: Overma cht & Niet toerekenbare tekortkoming
8 .1 Ind ien voor of tijd ens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Cond armatic bv. niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Condarmatic bv. het
recht, zond er alsdan tot enig e schadevergoed ing g ehoud en te zijn, de uitvoering van de overeenkom st
op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontb inden.
8 .2 Als overmacht zal geld en elke om standigheid buiten toed oen van Condarmatic bv. waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name word t gedacht aan weersomstandighed en, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlog en, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging van het transp ort van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsm ede de gevolgen hiervan. Tevens word t als overmacht beschouwd
het niet of niet tijdig vold oen aan hun verp lichtingen door de leveranciers van Condarmatic bv. en in het
algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Condarmatic bv. onttrekken. Hieronder ook begrep en ziekte bij het personeel van Condarmatic bv., haar leverancier(s) en/of door haar in te
schakelen derd en.
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Artikel 9: Ontbinding
9 .1 I nd ien d e klant niet, niet b ehoorlijk of niet tijd ig vold oet aan enig e verp lichting , alsm ed e in g eval
van faillissement of surcéance van b etaling van d e klant of haar b edrijf, word t hij/zij g eacht van rechtsweg e in verzuim te zijn en heeft Condarm atic b v. het recht zond er enige ingeb rekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst d e uitvoering d er overeenkomst op te schorten of d e overeenkomst g eheel of
ten d ele te ontb ind en. Dit ter hare keuze, zond er dat zij tot enig e schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverm inderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vord ering, welke Condarmatic bv. ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens op zegbaar.
9 .2 Indien de klant, om welke reden dan ook, een door klant verstrekt opdracht annuleert, is de klant
aan Cond armatic bv, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetg een de klant bij uitvoering
van de overeenkomst had moeten betalen. Dit onverminderd het recht van Cond armatic bv. op een vergoed ing wegens winstderving en de uit de annulering ontstane schade te verhalen op deze klant.
Artikel 10: Geheimhouding
Het is relaties van Cond armatic b v d ie toeg ang en inzicht hebb en g ekreg en tot interne informatie van
Condarmatic bv niet toegestaan deze inform atie op enigerlei wijze te kopiëren, verveelvoud ig en en of
openbaar te maken nog deze uit te reiken aan anderen. Onder interne informatie wordt verstaan financiële gegevens, vertrouwelijk d ocumenten, p rijslijsten , contracten, kortingafspraken en overeenkomsten
dan wel inform atie waarvan kan word en gesteld de deze een vertrouwelijk karakter hebben.
Artikel 11: Marketing
Bij acceptatie van de deze algemene voorwaarden gaat de klant akkoord dat Cond armatic bv de klant
per digitale post mag voorzien van commerciële informatie.
Artikel 12: Slotbepaling
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd word t, zullen de overig e
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Condarmatic bv. en de
klant in overleg tred en teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht word t genomen. Mod el- en prijswijzig ing en zijn voorbehoud en. Alle p rijzen zijn exclusief BT W, tenzij anders vermeld. Op alle verkopen via Cond armatic b v. en/of via haar web site zijn
deze algemene voorwaarden van toep assing.
Artikel 13: Geschillen
De gerechtelijke instanties in het arrond issement Bred a zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van
tussen Cond armatic b v. en haar klanten b estaand e g eschillen.
Artikel 13: Toepasselijk recht
Het Ned erlandse recht is van toepassing op alle aanbied ing en en overeenkom sten d oor Cond armatic b v.
gedaan of aang eg aan.
R aam sd onk 1 juni 20 09
Directie Condarmatic b v.
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