ALGEMENE IN- EN VERKOOPVOORWAARDEN GJERDE B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende: Mors 9, 7151 MX Eibergen

Artikel 1.

Algemeen

Artikel 7.

Eigendomsvoorbehoud

Deze in- en verkoopvoorwaarden maken deel uit van alle door
Gjerde B.V. (hierna te noemen: Gjerde) gedane aanbiedingen
en alle te sluiten in- en verkoopovereenkomsten. Eventuele
algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

Gjerde blijft eigenaresse van alle door haar geleverde of te
leveren goederen zolang de wederpartij, haar verplichtingen uit
de overeenkomst (nog) niet is nagekomen, meer speciaal de
vordering terzake (alsmede de eventueel daaruit voortvloeiende
renten en kosten) niet heeft betaald.

Artikel 2.

Artikel 8.

Totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en tot het moment van
aanvaarding herroepbaar.
Gjerde is niet aansprakelijk voor fouten in de verstrekte folders,
prijslijsten, tekeningen en documentatie.
Bij verkoop uit de magazijnvoorraad dient het verzendadvies
tevens als schriftelijke bevestiging.
Artikel 3.

Levering

Alle leveringen geschieden af magazijn. Indien de wederpartij
de te leveren goederen voor levering wenst te keuren, zal hij
dit voor het aangaan van de overeenkomst moeten meedelen.

Alle door Gjerde verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen
en tekeningen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door de wederpartij en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van Gjerde worden verveelvoudigd,
openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden
gebracht.
Artikel 9.

Garantie

Levertijd

De levertijd is altijd indicatief, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
De levertijd gaat in op de dag van de overeenkomst, mits alle
noodzakelijke gegevens (zoals tekeningen, specificaties) in het
bezit van Gjerde zijn en aan eventuele voorwaarden van de
overeenkomst is voldaan. Bij de bepaling van de levertijd gaat
Gjerde er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de
omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij niet het
recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen, indien en
zolang Gjerde niet schriftelijk in gebreke is gesteld en in de
gelegenheid is gesteld haar verplichtingen binnen een redelijke
termijn na te komen. In geval van overmacht zijdens Gjerde
heeft zij het recht haar verplichtingen op te schorten.
Gjerde is in het geval van overschrijding van de
overeengekomen levertijd geen schadevergoeding verschuldigd
aan de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 5.

Reclames

De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep
meer doen als hij niet binnen 14 dagen, nadat hij het gebrek
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, bij
Gjerde schriftelijk heeft gereclameerd.
Artikel 10.

Artikel 4.

Intellectuele eigendom

Gjerde staat in voor de deugdelijkheid van de door haar
geleverde goederen gedurende een periode van 12 maanden.
Gedurende deze periode worden vervangende onderdelen ter
beschikking gesteld.
De wederpartij komt geen beroep op garantie toe, indien:
a.
de ondeugdelijke werking niet binnen 14 dagen
schriftelijk is gemeld (zie artikel 9),
b.
er sprake is van normale slijtage,
c.
hij de bedienings- en onderhoudsvoorschriften niet
heeft nageleefd,
d.
het geleverde door de wederpartij of derden is
gewijzigd of gerepareerd zonder schriftelijke
toestemming van Gjerde.
Artikel 11.

Schade

Gjerde is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade
veroorzaakt door werking en/of niet-werking van het geleverde
dan wel ter beschikking gestelde materialen of voor de betaling
van enige door de wederpartij geleden gevolgschade, van
welke aard dan ook.

Prijs
Artikel 12.

Geschillen

De door Gjerde opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, zonder
emballage en af magazijn. Transportkosten zijn voor rekening
van de wederpartij, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Op alle door Gjerde te sluiten overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

In de koopprijzen zijn de kosten van gebruiksklaarmaken en
inwerkingstelling niet inbegrepen.

Wijzigingen in uitvoering en prijzen voorbehouden.

Artikel 6.

Betaling

Betaling (van de geleverde goederen) geschiedt binnen 30
dagen na factuurdatum op de wijze zoals door Gjerde
aangegeven. Bij overschrijding van die betalingstermijn is
Gjerde gerechtigd de wederpartij een rente van 1% per maand
in rekening te brengen.
Alle door Gjerde te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
In afwijking van vorenstaande zal in de daarvoor in aanmerking
komende gevallen (ter beoordeling aan Gjerde) uitsluitend
tegen vooruitbetaling of onder rembours worden geleverd.

Eibergen, februari 2010

