ALGEMENE VOORWAARDEN
Kuypers Consultancy, Morgenster 16, 6641 HW Beuningen
1. Algemeen
Op alle met Kuypers Consultancy te sluiten overeenkomsten van verkoop & diensten zijn
onderstaande voorwaarden van toepassing. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van koper,
waaronder mede de inkoopvoorwaarden van koper, binden ons niet tenzij deze door ons schriftelijk
zijn aanvaard.
2. Aanbiedingen en overeenkomsten
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Overeenkomsten zijn slechts bindend indien deze door ons
schriftelijk zijn bevestigd.
3. Prijzen
Tenzij anders overeengekomen zijn de verkoopprijzen netto in Nederlandse valuta, af ons bedrijf,
exclusief installatie, exclusief omzetbelasting. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijziging.
Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen en halffabrikaten,
lonen, premies, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de
goederen of diensten mede bepalen, een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd deze verhogingen
aan de koper in rekening te brengen. In geval van een dergelijke prijsverhoging heeft de koper het
recht de betreffende overeenkomst bij aangetekend schrijven aan ons zonder schadevergoeding op te
zeggen, doch uitsluitend indien de levering nog geen aanvang heeft genomen.
4. Levertijd en levering
4.1 De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. Voor overschrijding zijn wij
niet aansprakelijk. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De koper
kan na herhaalde levertijdsoverschrijding ons schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een
laatste redelijke termijn van levering. Hierna heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk te
annuleren, tenzij wij in overmacht verkeren.
4.2 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af ons bedrijf. Indien de goederen om welke
reden dan ook niet door de koper op de bestemde plaats en tijd worden afgenomen, is Kuypers
Consultancy gemachtigd de goederen voor rekening en risico van de koper te doen opslaan/verkopen.
De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de koper, onverminderd onze
overige rechten.
4.3 Wij zijn bevoegd in gedeelten te leveren. Elke deellevering wordt als een zelfstandige levering
beschouwd.
5. Reclames
5.1 Koper is verplicht om de geleverde goederen & diensten te controleren op zichtbare en onzichtbare
gebreken. Indien deze gebreken worden geconstateerd dienen deze binnen 14 dagen aan ons gemeld te
worden.
5.2 Eventuele reclames moeten schriftelijk binnen 14 dagen na levering worden ingediend, onder
nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Bij overschrijding van deze termijn vervalt
elke aanspraak tegen ons ter zake van eventuele gebreken.
5.2 Een reclame schort betalingsverplichtingen niet op.
6. Betaling
6.1 Betaling dient netto contant bij of voor levering te geschieden, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Indien de betaling niet binnen de vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper
van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 0,6% per week verschuldigd over
het nog openstaande bedrag.
6.2 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, vallen op de inning van het door de koper
verschuldigde, komen voor rekening van de koper.

6.3 De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een
minimum van EUR 500,00.
6.4 Kuypers Consultancy is gerechtigd leveringen op de schorten, indien en zolang de koper in
gebreke blijft.
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle geleverde goederen & diensten blijven eigendom van Kuypers Consultancy totdat alle
vorderingen van Kuypers Consultancy op koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
7.2 Het is de koper niet toegestaan, zolang de goederen & diensten nog eigendom van Kuypers
Consultancy zijn, deze te vervreemden, verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel op
welke wijze dan ook daarover te beschikken. In geval de koper enige verplichting uit de
overeenkomst, in bijzonder betaling, niet nakomt, is Kuypers Consultancy gerechtigd de goederen
terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is,
onverminderd het recht van Kuypers Consultancy tot het vorderen van vergoeding van kosten, schade,
winstderving en rente.
7.3 Alle geleverde goederen & diensten dienen door koper deugdelijk verzekerd te zijn.
8. Garantie
8.1 Tenzij anders overeengekomen verplicht Kuypers Consultancy zich gedurende een maand na
levering c.q. reparatie in geval van het defect raken van de geleverde c.q. gerepareerde goederen deze,
naar keuze van Kuypers Consultancy, te vervangen of te repareren, zonder daarvoor arbeidsloon of
materiaalkosten in rekening te brengen. De te repareren of te vervangen goederen dienen daartoe
franco aan Kuypers Consultancy te worden gezonden.
8.2 Ieder recht op garantie vervalt, indien het geleverde onoordeelkundig is gebruikt of indien blijkt,
dan aan het geleverde reparaties door derden zijn uitgevoerd.
8.3 Indien het geleverde door ons van een toeleverancier is betrokken, zijn uitsluitend de
garantiebepalingen van die toeleverancier van toepassing.
9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Kuypers Consultancy uit hoofde van gedane leveringen is uitdrukkelijk
beperkt tot het aan koper in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen. Iedere vordering ter
zake van bedrijfsschades of andere indirecte schade is nadrukkelijk uitgesloten.
9.2 Prijslijsten, brochures en andere gegevens binden Kuypers Consultancy niet, tenzij uitdrukkelijk
en schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 Kuypers Consultancy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige
informatie verstrekt door opdrachtgever, tenzij dit bij Kuypers Consultancy bekend had moeten zijn.
10. Overmacht
In geval van overmacht is Kuypers Consultancy gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst
maximaal 2 maanden op te schorten. Indien de situatie van overmacht langer dan 2 maanden
voortduurt is Kuypers Consultancy gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zulks zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder dat Kuypers Consultancy deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.
11. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen zullen worden geslecht door de binnen ons vestigingsgebied bevoegde
burgerlijke rechter, het kantongerecht in Arnhem, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit
toestaan

