ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Rev. 5-02-2015

U-Tube systems BV
Slabbecoornweg 43
4691 RZ Tholen

ARTIKEL 1.

1.

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van
toepassing op al onze (overige) handelingen en rechtshandelingen en die van de
koper, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.

Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze voorwaarden
zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van
toepassing op overeenkomsten waarbij wij niet optreden in de hoedanigheid van
de verkoper.

3.

Wanner in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘koper’ dient mede te
worden verstaan opdrachtgever en evenzo als gesproken wordt over ‘producten’
en/of ‘zaken’ wordt mede verstaan reparaties en diensten.

4.

Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover
uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

5.

Algemene voorwaarden, afkomstig van de koper, afwijkende van deze
voorwaarden, gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk door ons zijn
aanvaard.

ARTIKEL 2.

AANBIEDING, TOT STANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN

OPGAVEN EN
AANDUIDINGEN VAN PRODUCTEN

1.

Aanbiedingen, offertes, prijzen al dan niet voorkomend in prijslijsten, floppy’s CDROM’s, internet, advertenties en dergelijke, zijn geheel vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders wordt aan gegeven.
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2.

Een overeenkomst wordt pas van kracht na uitdrukkelijke aanvaarding van ons.
Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van ons, dan
wel uit het feit dat wij uitvoering geven aan de overeenkomst.

3.

Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van
de schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn wij en de koper hieraan gebonden.
Indien een overeenkomst niet schriftelijk wordt aangegaan, wordt de factuur
geacht de overeenkomst juist en duidelijk weer te geven.

4.

Indien mondeling (waaronder telefonisch) bij één van de werknemers van ons
besteld is , geldt de bestelling eerst dan als door ons aanvaard en de
overeenkomst als tot stand gekomen, indien wij de opdracht schriftelijk
bevestigen, dan wel indien feitelijk uitvoering geven aan de overeenkomst.

5.

Indien wij op verzoek enige prestatie verrichten voordat volledige
overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie,
zal de koper ons daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3
en 6 betalen conform de dan bij ons geldende tarieven.

6.

Al onze opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van
producten zijn met zorg gedaan, maar wij kunnen er evenwel niet voor instaan
dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Door ons of door onze
leveranciers verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s of andere afbeeldingen en
omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten ons niet tot
levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische
details. Vermeldingen in onze orderbevestigingen of facturen, welke duidelijk op
een vergissing berusten of schrijf- of rekenfouten zijn, binden ons niet en geven
de koper geen enkele aanspraak jegens ons.
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ARTIKEL 3.

1.

PRIJZEN

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in Euro valuta en exclusief omzetbelasting tenzij
schriftelijk door ons anders is overeengekomen.

2.

Alle verkopen van producten uit voorraad geschieden tegen de op het moment
van totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen.

3.

Bij verkopen van producten op bestelling, zijn wij gerechtigd de overeengekomen
prijs aan te passen, indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor
de levering een of meerdere kostenfactoren een wijziging ondergaat.

4.

Bij verkopen van producten op bestelling, aan een koper die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), komt de wijziging van een of
meerdere kostenfactoren binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst voor rekening van ons. Wijziging van een of meerdere
kostenfactoren na deze termijn mogen worden doorberekend in de
overeengekomen prijs zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

5.

Bij reparatieopdrachten kunnen wij vooraf geen bindende prijsopgave verstrekken.
Eventueel genoemde prijzen kunnen slechts als richtprijzen worden beschouwd.

ARTIKEL 4.

1.

SPECIALE BESTELLINGEN

Producten en/of zaken die door ons niet voorradig worden gehouden, kunnen te
allen tijde speciaal worden besteld. De koper is verplicht deze speciaal voor hem
bestelde producten en/of zaken af te nemen. Eventuele extra kosten zijn voor
rekening van de koper.
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ARTIKEL 5.

1.

LEVERTIJDEN

De levertijd wordt door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, en wordt
vastgesteld in de verwachting dat wij kunnen blijven werken als ten tijde van het
totstandkomen van de overeenkomst was voorzien.

2.

Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op enige
schadevergoeding in welke vorm dan ook, tenzij zulks uitdrukkelijk is
overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en
onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van ons, doch geeft
slechts de keus binnen een redelijke termijn, alsnog nakoming te eisen dan wel
de overeenkomst te ontbinden.

3.

In beide gevallen dient de koper ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een
termijn te gunnen van ten minste de helft van de oorspronkelijke
overeengekomen levertijd om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen.

4.

Overschrijding van enige termijn ten gevolge van overmacht geeft beide partijen
de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, door daarvan aan de andere
partij schriftelijk mededeling te doen, nadat de overmachtsituatie een maand heeft
voortgeduurd, een en ander zonder dat de ene partij tegenover de andere recht
op schadevergoeding heeft.

5.

Wanneer de producten na het verstrijken van de levertermijn door de koper niet
zijn afgenomen, staan deze ter beschikking van de koper en worden deze voor
zijn rekening en risico opgeslagen. Het voorstaande laat onverlet de
betalingsverplichting van de koper. Wij zijn alsdan gerechtigd om een maand na
de ter beschikking stelling van de producten deze na in gebreke stelling voor en
namens de koper te (doen) verkopen, waarna de opbrengst in mindering wordt
gebracht op de koopprijs vermeerderd met de opslag- en administratiekosten.

6.

Orders of gedeelten van orders, welke niet terstond kunnen worden geleverd,
worden tenzij de koper vooraf anders bepaald, zo spoedig mogelijk na geleverd.
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7.

Indien gekocht is met levering op afroep, dient de koper de afroepen zodanig te
stellen dat binnen zes maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle
zaken zijn afgeroepen, tenzij een andere afroeptermijn schriftelijk wordt
overeengekomen. Als de koper niet of niet tijdig afroept zijn wij gerechtigd de nog
resterende producten ineens te leveren en onmiddellijke betaling te vorderen, dan
wel sommatie op een termijn van ten minste 8 dagen de overeenkomst eenzijdig
te ontbinden en aanspraak te maken op een vergoeding van de ons geleden
schade, gederfde winsten daaronder begrepen.

8.

Wij zijn gerechtigd in gedeelten te leveren. Ten aanzien van levering in gedeelten
worden de bepalingen die gelden voor de aflevering van de gehele bestelling
onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de termijn voor
betalingen en reclame.

ARTIKEL 6.

1.

LEVERPLAATS EN RISICO

Als plaats van levering geldt die van het door ons gebruikte magazijn, tenzij
anders overeengekomen.

2.

Afleveringen tot en met een nettowaarde van €. 1000,- exclusief omzetbelasting
geschieden ongefrankeerd, waarbij wij gerechtigd zijn de vrachtkosten ad ten
minste €. 10,- aan de koper in rekening te brengen. Indien de koper niet tijdig
instructies geeft omtrent de wijze van verzenden, zijn wij vrij in de keuze van
vervoer. Bestellingen vanaf een netto waarde van €. 1000,- exclusief
omzetbelasting worden één maal per week franco geleverd in Nederland met
uitzondering van de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen, waarbij de keuze
van vervoer door ons wordt bepaald. Indien wij met eigenvervoer goederen bij de
koper afleveren geschiedt het vervoer voor rekening en risico van ons, met
uitzondering van het bepaalde in lid 4 en lid 5.
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3.

De koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering,
doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of
beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na
mededeling onzerzijds dat de producten ter beschikking van de koper staan.

4.

Expreszendingen op verzoek van de koper en zendingen niet rechtstreeks van uit
ons magazijn en of verzendingen van door ons uitgevoerde reparaties
geschieden voor rekening en risico van de koper.

5.

Voor bestellingen tot een nettowaarde van €. 35,- exclusief omzetbelasting
mogen door ons kleine orderbehandelingskosten ten bedrage van €. 2,- in
rekening gebracht worden, terwijl wij ons voorbehouden bestellingen beneden
een netto bedrag van €. 10,- exclusief omzetbelasting niet te accepteren, dan
wel tegen contante betaling aan de balie af te rekenen.

6.

Alle producten, ook de franco verkochte, worden voor risico van de koper c.q. de
ontvanger vanaf ons magazijn vervoerd, zelfs dan wanneer de vervoerder voor
onze zendingen de verklaring op de vrachtbrief vordert, dat de schaden
gedurende het vervoer voor rekening van de afzender zijn. Indien wij met eigen
vervoer zaken bij de koper afleveren, geschied het vervoer van die zaken
behoudens andersluidende schriftelijk afspraak voor rekening en risico van ons,
met uitzondering van het bepaalde in lid 4 en lid 5.

ARTIKEL 7.

1.

BETALING

Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en zijn
strikt netto, tenzij schriftelijk door ons anders is overeengekomen.

2.

Alle aan de koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting,
inhouding of verrekening worden voldaan. De koper heeft nimmer het recht om
zijn verplichtingen op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en
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tenzij de koper betreft een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf.
3.

Bij de verkoop en levering van producten met een netto waarde beneden €.
150,- exclusief omzetbelasting zijn wij gerechtigd een bedrag van €. 2,administratiekosten te berekenen.

4.

Betalingen van facturen aan vertegenwoordigers of chauffeurs worden als niet
rechtsgeldig beschouwd, uitgezonderd afleveringen tegen contante betaling.

5.

Schuldvergelijking is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de koper betreft een natuurlijk
persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

6.

Wij zijn gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de koper te eisen dat
vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke
zekerheid stelt, maximaal ter hoogte van een bedrag dat wij van de koper te
vorderen mochten hebben. Tevens zijn wij gerechtigd onder rembours te leveren.
Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht ons alle daaruit
voortvloeiende kosten te vergoeden.

7.

Bij niet tijdige betaling, zijn wij zijn gerechtigd onze werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk te staken en nimmer aansprakelijk te stellen voor alle hieruit
voortvloeiende kosten.

8.

Ieder bedrag dat van de koper wordt ontvangen zal allereerst strekken ter
voldoening van die vorderingen die wij op de koper mochten hebben ten aanzien
van welke niet een eigendomsvoorbehoud is gemaakt. Daarna zal ieder bedrag
dat van de koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle
eventuele verschuldigde rente en kosten, en daarna steeds van de langst
openstaande factuur.

9.

De koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk
op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente
verschuldigd en wel voor elke maand of gedeelte daarvan 1/12 gedeelte van
een rente gelijk aan het promessedisconto van de Nederlands Bank N.V.
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vermeerderd met 3% per jaar. Aan het einde van elke maand wordt de
verschuldigde rente bij de hoofdsom opgeteld voor de berekening van de rente
over (het deel van) de volgende maand.
10.

Wij zijn voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van de koper te
vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn
veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd in ieder
geval wanneer wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben
verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door
de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, zulks
echter met een minimum van €. 150,- exclusief de omzetbelasting. Uit het enkele
feit dat wij ons hebben verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte van
en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

ARTIKEL 8.

1.

RETOURZENDINGEN EN INZENDING TER BEOORDELING

Foutief geleverde producten en/of zaken dienen binnen 10 dagen na datum van
de pakbon te worden geretourneerd, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 8 lid 3. Alle retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een opgave
van het aantal, artikelnummer, omschrijving en van het pakbonnummer en/of
factuurnummer, waarmede zij door ons werden geleverd. Wordt bij retournering
geen opgave van het pakbonnummer / factuurnummer gedaan, dan zijn wij
gerechtigd te crediteren onder aftrek van 15% behandelingskosten dan wel 15%
behandelingskosten aan de koper in rekening te brengen, gerekend over het
netto factuurbedrag, met een minimum van €. 7,50

2.

Retourzendingen van producten en/of zaken, anders dan wegens foutieve
levering, kunnen uitsluitend worden geaccepteerd na voorgaande schriftelijke
akkoordbevinding van ons, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 en
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artikel 5 lid 3. Daartoe dient de koper ons een specificatie toe te zenden waarop
de producten en/of zaken zijn vermeld, waarna wij zullen beoordelen of en zo ja,
welke producten en/of zaken worden terug genomen. Deze retourzendingen
reizen voor rekening en risico van de koper en dienen vergezeld te gaan van een
opgave van het aantal, artikelnummer en van het pakbonnummer/factuurnummer
waarmede zij door ons werden geleverd. Wij zijn gerechtigd te crediteren onder
aftrek van 15% behandelingskosten over het oorspronkelijk netto factuurbedrag
met een minimum van €. 7,50.
3.

De producten en/of zaken met de verpakking dienen onbeschadigd en in
originele staat, zonder prijs etiketten, verpakkingstape en dergelijke (dus weer
verkoopbaar), door ons ontvangen te worden. Door de koper dient dus gelet te
worden op de verpakkingswijze en dienen het afleveradres en de afzender
duidelijk vermeld te zijn.

4.

Wij behouden ons het recht voor om met gebruikte producten en/of zaken die
aan ons te beoordeling, respectievelijk voor het verstrekken van een prijsopgave
voor reparatie zijn ingezonden en waarvoor drie maanden na ons
beoordelingscommentaar, respectievelijk prijsopgave en na rappel onzerzijds
geen opdracht tot reparatie of retournering is verstrekt, naar eigen goeddunken te
handelen respectievelijk te verschroten.

ARTIKEL 9. RECLAMES

1

Reclames over door ons geleverde producten en/of verzonden facturen worden
door ons alleen in behandeling genomen, indien deze BINNEN DRIE DAGEN na
ontvangst der producten en/of factuur onder vermelding van factuur- en
pakbonnummer en onder opgave van redenen schriftelijk of per telefax of e-mail
bij ons zijn ingediend. Reeds geleverde producten worden door ons niet
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teruggenomen anders dan na schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds met
inachtneming van het bepaalde in artikel 8. Reclames geven de koper nimmer
het recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen en tenzij de koper betreft een natuurlijk persoon, die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2

Na het ontdekken van enig gebrek is de koper verplicht om het gebruik, de
verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

3

De koper is verplicht ons alle medewerking te verlenen aan een onderzoek naar
de reclame over de producten. De koper heeft geen recht tot reclameren ten
aanzien van producten waarvan door ons geen controle kan plaats hebben.

4

Gebreken terzake van een afzonderlijke partij producten, die onderdeel uitmaakt
van een uit meer partijen bestaande leverantie, geven de koper slechts het recht
op ontbinding van de gehele overeenkomst wanneer van de koper
instandhouding van het resterende gedeelte van de overeenkomst niet in
redelijkheid kan worden verlangd.

5

De koper kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van
producten doen gelden jegens ons zolang de koper enige niet daar rechtstreeks
tegenoverstaande verplichtingen jegens ons niet is nagekomen.

6

Indien de koper niet met inachtneming van het voorgaande tijdig, correct en
terecht reclameert terzake van gebreken van een product zijn wij niet
aansprakelijk.

ARTIKEL 10 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1

Wij staan er jegens de koper voor in dat gedurende 10 jaar na aflevering van de
kunststof vloerverwarmingverdeler en 5 jaar na aflevering van een stalen
vloerverwarmingverdeler, garantie wordt verleend op het casco van de verdeler,
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mits deze normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van dit
product gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de
overeenkomst, de voorwaarden, dan wel in het garantiebewijs, stipt en volledig
worden nagekomen. Op de appendages van de verdeler worden de gebruikelijke
fabrieksgaranties van 2 jaren doorgezet. Schade die is veroorzaakt door duidelijk
aantoonbare niet deugdelijke verdelers en welke vallen in de garantietermijn zal
worden ondergebracht bij onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
2

De garantie welke wij geven op de vloerverwarmingbuis met het KOMO KEUR
K22647, K22648 en al haar onderliggende certificaten, is 50 jaar met ingang
van de productie datum van de slang. Deze productiedatum moet duidelijk op de
slang zijn aangebracht. Het verzekerd bedrag en schadevergoeding is maximaal
€. 5.000.000,-per gebeurtenis voor alle verzekerde zaken , doch nooit meer
dan

€. 10.000.000,- als maximum verzekerd bedrag per garantiejaar. Deze

garantie komt te vervallen als blijkt dat deze slang ondeugdelijk is aangebracht
en/of blijkt dat derden in de vloer hebben geboord, gefreesd, gezaagd geslepen
en of gehakt. Onder ondeugdelijk aangebracht wordt onder andere verstaan als
onomstotelijk is vast te stellen dat de buis is verwerkt bij een temperatuur die
lager is geweest dan 5 graden Celsius en of er bochten zijn gemaakt met een
radius die kleiner is dan 5 keer de diameter van de buis.
3

Indien wij producten aan de koper afleveren welke wij van onze toeleveranciers
hebben verkregen, zijn wij nimmer tot een langer durende of anderszins
verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de koper gehouden,
dan waarop wij ten opzichte van onze toeleverancier aanspraak kunnen maken.

4

Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is
gereclameerd en na ons redelijk oordeel genoegzaam is aangetoond dat de
producten niet behoorlijk functioneren, zullen wij de keus hebben hetzij de niet
deugdelijk gebleken producten kosteloos te herleveren tegen retournering van de
ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te
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repareren in normale werkuren. Door voldoening aan de hiervoor genoemde
prestaties zullen wij terzake van onze garantieverplichtingen volledig zijn
gekweten en zullen wij tot geen enkele verdere (schade) vergoeding zijn
gehouden. Kosten voor de de- en montage komen voor rekening van de koper.
5

De producten blijven volledig voor risico van de koper in geval door ons aan de
producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is
van een gebrekkige prestatie van ons en niet in redelijkheid van de koper
verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico
verzekert.

6

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of
derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsof milieuschade met uitzondering van de 10 jaar gevolgschade van de
vloerverwarmingbuis met het KOMO KEUR nummer K22647, K22648 en al
haar onderliggende certificaten. Tevens zijn wij nimmer aansprakelijk voor directe
en indirecte schade voortvloeiend uit het door frezen, zagen boren hakken en of
slijpen van leidingen welke bij koper in muren , plafond of vloeren zijn verwerkt.

7

Onze aansprakelijkheid jegens de koper ten aanzien van de geleverde producten
is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één
gebeurtenis geldt) beperkt tot de prijs van het betreffende product exclusief de
omzetbelasting.

8

Voor fouten, nalatigheden, onvolledigheden en dergelijke in door ons
uitgebrachte voorstellen en/of adviezen zijn we slechts aansprakelijk indien ons
terzake een verwijt kan worden gemaakt. In dat geval is onze aansprakelijkheid
in ieder geval beperkt tot €. 1.150,- per geval, met een maximum tot €. 3.500,per koper per jaar.

9

Technische adviezen, in welke vorm dan ook, worden door ons naar beste weten
verstrekt, doch aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
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10

Behoudens in geval van grove schuld of opzet van ons of ons personeel, zal de
koper ons vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook,
terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met
de producten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten.

11

Voor dienstverlening zoals updating en onderhoud van computer, software en
hardware in welke vorm dan ook, wordt door ons geen aansprakelijkheid
aanvaard.

ARTIKEL 11

1.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de producten gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering pas
over op de koper nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst
afgeleverde of af te leveren producten aan ons verschuldigd is of zal worden,
volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de hoofdsom, eventuele
ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente,
belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst
verrichte of te verrichten werkzaamheden.

2.

Voordat de eigendom van de producten op de koper is overgegaan, is de koper
niet bevoegd de goederen te vervreemden of te bezwaren, ook niet indien dit
doorgaans tot de normale uitoefening van het bedrijf behoort, of indien dit de
normale bestemming van goederen is. Bij overtreding van dit verbod is de
koopprijs, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar.

3.

Wij zijn door de koper onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde producten terug te (doen) nemen, zonder enige rechtelijke
tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. Door terugneming onder het
eigendomsvoorbehoud wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij wij dit de
koper mededelen. Indien de koper de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
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producten doorverkoopt of verwerkt of vermengt, doet hij dit als
vertegenwoordiger en onder de gehoudenheid voor zover noodzakelijk al zijn
rechten aan ons over te dragen, zonder dat daardoor zijn verplichtingen jegens
ons zullen worden verminderd.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

1.

Indien wij door overmacht niet aan onze verplichtingen jegens de koper kunnen
voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de
overmachttoestand, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 4

ARTIKEL 13 ONTBINDING

1.

Indien de koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins
tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht
voortvloeien, is de koper in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder
ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst:

-

de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten totdat aan enige verplichting betalingen
voldoende zeker is gesteld;

en/of

-

die overeenkomst en alle direct daarmee samenhangende overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd onze andere
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rechten onder welke overeenkomst met de koper dan ook en zonder dat wij
tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

2.

In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of
liquidatie van het bedrijf van de koper, zullen alle overeenkomsten met de koper
van rechtswege zijn ontbonden,tenzij wij de koper binnen een redelijke termijn
mededelen de nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en)
te verlangen, in welk geval wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn:
-

de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat
betaling voldoende zeker is gesteld;

en/of
-

al onze eventuele verplichtingen ten opzichte van de koper op te schorten;
een en ander onverminderd onze andere rechten onder welke overeenkomst
met de koper dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn
gehouden.

3.

In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 14 zijn
respectievelijk al onze vorderingen op de koper en al dergelijke vorderingen uit
hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel
opeisbaar en zijn wij gerechtigd om terreinen en gebouwen van de koper te
betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De koper is verplicht de
nodige maatregelen te nemen teneinde ons in de gelegenheid te stellen onze
rechten te effectueren.

4.

Behoudens in geval van een consumentenverkoop is de toepasselijkheid van
artikel 6; 278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien wij enige overeenkomst met de
koper ontbinden of anderszins een staat tot ongedaan maken geven als bedoeld
in artikel 6; 278 lid 2 BW.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Rev. 5-02-2015

U-Tube systems BV
Slabbecoornweg 43
4691 RZ Tholen

ARTIKEL 14 VERBOD OP GEBRUIK, GEHEIMHOUDING EN DERGELIJKE

1.

Alle ten behoeve van een bestelling of offerte verstrekte afbeeldingen, monsters,
tekeningen of andere documentatie, blijven ons eigendom. Het is de koper ten
strengste verboden om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, deze
te vermenigvuldigen, deze of de producten waarop deze betrekking hebben na te
maken, deze anderszins te gebruiken of deze aan derden te overhandigen of te
tonen.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1.

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.

Alle geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan
ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke
rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaat, tenzij wettelijke bepalingen zich
daartegen verzetten. Betreft het een geschil tussen ons en een
koper/consument, dan heeft de koper gedurende een maand nadat wij ons op
dit beding hebben beroepen, het recht volgens de wet bevoegde rechter te
kiezen.

