Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Voltanova B.V.,
hierna te noemen “gebruiker”.
Artikel 1. Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “koper”: een opdrachtgever die handelt
in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen
en overeenkomsten tussen gebruiker en koper. Eventuele inkoopvoorwaarden van koper worden aanvaard, voor zover zij niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
Artikel 2. Offertes
Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de
offerte. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door
koper schriftelijk is bevestigd. De inhoud van brochures, prijslijsten en ander drukwerk is niet
bindend, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
Artikel 3. Levertijd
Door gebruiker afgegeven levertijden zijn gebaseerd op normale situaties en de aanname dat
de fabrikanten hun levertijd conform afspraak nakomen. Overschrijding van levertijd kan in
principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien zulks schriftelijk is overeengekomen. In alle overige gevallen is gebruiker slechts aansprakelijk ter voldoening van schade
wegens niet-tijdige levering indien koper haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
Artikel 4. Verzending en reclamaties
Alle goederen worden verzonden voor rekening en risico van de koper, tenzij anders is overeengekomen. Klachten omtrent onjuiste leveringen, beschadigingen en facturering dienen
schriftelijk te zijn ingediend binnen 7 werkdagen na verzenddatum. Gebruiker behoudt zich
het recht voor opdrachten in gedeelten af te leveren en deze deelleveringen te factureren. Geleverde goederen kunnen slechts na voorafgaande toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.
Artikel 5. Ontbinding
Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de
volgende gevallen: a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, en b. indien gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
Artikel 6. Garantie
Gebruiker garandeert gedurende een periode van 12 maanden na levering, dat de door haar
geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, met dien verstande dat
deze garantie inhoudelijk beperkt is tot datgene wat door de betreffende fabrikant wordt gegarandeerd. De garantie geldt niet indien ontstane schade het gevolg is van onjuiste behandeling,
onoordeelkundig gebruik, aangebrachte wijzigingen of het niet opvolgen van instructies.

Artikel 7. Prijzen en prijsverhoging
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle afgegeven prijzen exclusief BTW en exclusief
transportkosten. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien zij kan aantonen dat zich, buiten haar toedoen, tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben
voltrokken. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 8 Betaling en incasso
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te
geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. De betalingsverplichtingen van koper worden
niet opgeschort door het indienen van een klacht over de betreffende of andere leveringen. Na
het verstrijken van de betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim. Koper is vanaf dat
moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Is
koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor
zijn rekening, in welk geval de vordering zal worden verhoogd met een bedrag van minimaal
Euro 100. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen
vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Alle door gebruiker geleverde zaken blijven haar eigendom totdat volledige betaling heeft
plaatsgevonden. Gebruiker, dan wel een door haar aan te wijzen derde, is zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen indien koper in verzuim is.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van
een aan haar toe te rekenen tekortkoming, tot maximaal de factuurwaarde van het geleverde.
Alle aansprakelijkheid van gebruiker ten aanzien van bedrijfsschade, elke vorm van gevolgschade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt nadrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 11. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen. Indien
gebruiker door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen, heeft zij het recht te
vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Daarnaast heeft gebruiker het recht nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder in verzuim te zijn. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden
zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een der partijen recht
heeft op schadevergoeding.
Artikel 12. Overige bepalingen
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en koper is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar gebruiker is gevestigd, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

