ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN
VOLLEBERG HIJS –EN HEFTECHNIEK B.V. TE VENRAY
1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Volleberg, te sluiten overeenkomsten. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Volleberg is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en
gewichten in prijscouranten en bij aanbiedingen of orderbevestigingen. Door Volleberg verstrekte afbeeldingen en tekeningen
etcetera blijven haar eigendom en mogen niet gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden.
2. Prijzen
Tenzij anders aangegeven zijn prijzen exclusief btw, orderkosten, kosten van montage, reiskosten, verblijfkosten voor
monteurs, hak -en breekwerk, overuren, kosten in verband met het testen van machines, uit -en invoerrechten, zegelstations en
inklarings-kosten, belastingen enzovoorts.
Wanneer inkoopprijzen en andere kostenfactoren na bevestiging van de order, maar vóór levering van de zaken of diensten
verhoogd worden, heeft Volleberg het recht die verhogingen aan de wederpartij door te berekenen, in het bijzonder bij een
wijziging van in -of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen en op verandering in de wisselkoers tegenover de
buitenlandse valuta, waarin Volleberg de goederen gekocht heeft.
3. Levering
Levering van zaken vindt plaats af magazijn Volleberg, Venray. Als de zaken worden vervoerd geschiedt dit voor rekening en
risico van Wederpartij. Als zaken door oorzaken onafhankelijk van de wil van Volleberg niet naar de plaats van bestemming
vervoerd kunnen worden, worden zij voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en worden zij vanaf het moment
van het intreden van de verhindering geacht te zijn geleverd. Als overeengekomen is dat de wederpartij de zaken aan het
magazijn van Volleberg zal keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen tien werkdagen nadat hij van de
gelegenheid daartoe in kennis is gesteld, worden de zaken geacht definitief te zijn aanvaard. De kosten van de keuring zijn
voor rekening van de wederpartij. Bij te importeren zaken behoudt Volleberg zich het recht voor de inklaring te bewerkstelligen
met uitsluiting van de wederpartij.
4. Montage
Wederpartij is verplicht de aanwijzingen van Volleberg op te volgen. De ruimte waarin en fundamenten waarop montage moet
plaatshebben moeten geschikt en vrij toegankelijk zijn. De wederpartij moet voor zijn rekening assistentie geven in de vorm
van mankracht en hulpmaterialen.
5. Verlengd Eigendomsvoorbehoud
Het verkochte blijft eigendom van Volleberg, totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen uit of naar aanleiding van de
overeenkomst heeft voldaan. Wederpartij mag het verkochte niet verkopen, bezwaren, verwerken of daarover op enige andere
wijze te beschikken.
6. Kettingwerk
Bij het samenstellen van kettingwerk geldt een tolerantie van 2%
7. Keuringsabonnementen
Keuringsabonnementen worden aangegaan voor de duur van een jaar en worden telkens met een jaar verlengd, tenzij het
abonnement één maand voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd. Voor keuringsabonnementen geldt dat de keuringen
momentopnamen betreffen en bedoeld zijn als controle op het onderhoud door de wederpartij.
8. Termijnen
Overschrijding van door Volleberg opgegeven termijnen geeft de wederpartij niet het recht de bestelling te annuleren, de
uitvoering van de werkzaamheden te weigeren dan wel de ontvangst of betaling van de zaken of diensten te weigeren.
9. Overmacht
Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, die redelijkerwijze geacht moeten worden aan de (tijdige) levering van
het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Volleberg door haar leveranciers. Volleberg heeft dan de
keus de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren.
10. Betalingsvoorwaarden
Betaling van zaken en reparaties geschiedt contant zonder korting bij aflevering, onverschillig of al het verkochte of slechts een
deel daarvan geleverd wordt. Schuldvergelijking is niet toegestaan. Keuringsabonnementen worden bij aanvang van ieder
kalenderjaar gefactureerd. Betaling daarvan en van overige diensten dient binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden.
Volleberg is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij adequate zekerheid gesteld
heeft voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 10% van het gefactureerd bedrag (inclusief btw).
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11. Ontbinding/Niet nakoming
Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim door het verstrijken van enige
overeengekomen termijn. Onverminderd haar rechten uit de Wet heeft Volleberg het recht om de overeenkomst of het nog niet
uitgevoerde deel te ontbinden als de wederpartij in staat van faillissement verklaard wordt, surséance van betaling vraagt,
overgaat tot liquidatie van zijn zaken of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt,.
12. Garantie en Aansprakelijkheid
Volleberg garandeert de werking van geleverde nieuwe zaken voor een periode van zes maanden na uitleveringsdatum, met
dien verstande dat de garantietermijn op bij derden betrokken zaken nooit langer is dan de garantietermijn die deze derden aan
Volleberg wordt verleend. De garantie houdt in dat Volleberg alle onderdelen waaraan door ondeugdelijke constructie een
gebrek ontstaat naar haar keus zal herstellen of vervangen, mits het gebrek terstond ter kennis wordt gebracht en het betrokken
onderdeel vrachtvrij wordt opgezonden. Wederpartij blijft wel verschuldigd eventuele wettelijke heffingen op te verschaffen
onderdelen, invoerrechten, omzetbelasting en arbeidsloon voor het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel. De
garantietermijn wordt verkort naar gelang de machines qua mate van belasting en effectieve bedrijfsduur per werkdag/uren
boven de door Volleberg aangegeven FEM -indeling worden belast. Na de garantietermijn eindigt elke verplichting van
Volleberg tegenover de wederpartij. De garantie vervalt als de wederpartij herstellingen of veranderingen zonder toestemming
van Volleberg zelf of door anderen laat verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. De wederpartij heeft niet
het recht betaling te weigeren op grond dat Volleberg zijn garantieverplichting niet, nog niet of ten volle is nagekomen.
Behoudens het bepaalde in dit artikel en in geval van opzet of grove schuld is Volleberg niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst waaronder begrepen het niet of niet tijdig uitvoeren daarvan.
Volleberg is ook niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door zijn personeel. Voor zover Volleberg toch
schadeplichtig zou zijn, is de schade steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde prestatie en in ieder geval tot het
bedrag waarop de voor Volleberg afgesloten aansprakelijkheidsverzekering recht geeft.
13. Geschillen
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. In eerste instantie is de rechter te Roermond bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen.
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