Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van

4.

Leveringen

STELL© Sign-Projects B.V. te Dinxperlo. 2014

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn
termijnen van levering nimmer aan te merken als

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal

fatale termijn. Bij niet tijdig levering dient STELL©

Gelderland, inschrijvingsnummer nummer 09082470.

Sign-Projects B.V. schriftelijk in gebreke te worden
gesteld.

1.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

5.

onder

door

STELL© Sign-Projects B.V. zal geen retourzendingen

ondertekening van een geschrift of op andere wijze

aanvaarden en/of goederen ruilen, waarmee zij niet

de gelding van deze voorwaarden heeft aanvaard.

vooraf

STELL© Sign-Projects B.V. en de wederpartij kunnen

betreffende de levering en/of montage dienen

van deze algemene voorwaarden afwijken, mits zij

binnen 14 dagen na op- c.q.

die uitdrukkelijk en schriftelijk bepalen.

schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend en de

de

wederpartij:

degene

die

Retourzendingen en ruilen

uitdrukkelijk

betrokken
2.

Toepasselijkheid

heeft

zaken

ingestemd.

moeten

Klachten

leverings- datum

in

alle

opzichten

ongewijzigd ter beschikking van STELL© Sign-

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van

Projects B.V. worden gehouden. Voor de ontstane

elke

de

retourzending meerwerk berekenen we 10% van de

wederpartij gesloten overeenkomst. Zij zijn onder

goederenwaarde, bijkomende eventuele porto en

andere van toepassing op al de aanbiedingen,

verpakkingskosten.

inkopen, montage, verkopen en leveringen.

enkelbestellingen zijn hiervan uitgesloten. Door

door

STELL©

Sign-Projects

B.V.

met

indiening
3.

Aanbiedingen en opdrachten

Speciale

van

een

betalingsverplichting

bestellingen

klacht

van

de

en

wordt

de

wederpartij

niet

Een aanbod van STELL© Sign-Projects B.V. geschiedt

geschorst. Indien een op juiste wijze ingediende

vrijblijvend en kan door STELL© Sign-Projects B.V.

klacht

worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen

uitsluitend

vijf kalenderdagen na de kennisneming van STELL©

verbeterde levering dan wel -te hare keuze- tot

Sign-Projects B.V. van de aanvaarding van haar

terugbetaling c.q. creditering van de afnemer voor

aanbod. Opdrachten zijn eerst dan geaccepteerd,

het niet of ondeugdelijk geleverde prestatie.

wanneer

ze

door

STELL©

schriftelijk zijn bevestigd,

Sign-Projects

gegrond

is,

verplicht

zal
zijn

tot

STELL©sign-projects
aan-

vullende

of

B.V.

dan wel wanneer STELL©

6.

Prijs en betaling

Sign-Projects B.V. daadwerkelijk uitvoering heeft

Alle door STELL© Sign-Projects B.V. gehanteerde

gegeven aan de opdracht.

prijzen zijn exclusief BTW en/of omzetbelasting en

Ook wijzigingen of bijkomstige bepalingen zijn pas

andere door de overheid opgelegde heffingen en

na schriftelijke bevestiging van STELL© Sign-Projects

exclusief kosten van vervoer, verzending, invoer,

B.V.,

dan wel nadat STELL© Sign-Projects B.V.

uitvoer, opslag en verzekering. Indien de wederpartij

hieraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven, van

voor de levering van zaken in Nederland een

kracht. STELL© Sign-Projects B.V. is niet gebonden

vergoeding van € 100,- of meer (exclusief BTW) aan

aan aanbiedingen, waarin kennelijke verschrijvingen

STELL© Sign-Projects B.V. verschuldigd is, komen de

of telfouten voorkomen.

kosten van vervoer en verzending van zaken in
Nederland voor rekening van STELL© Sign-Projects
B.V..
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STELL© Sign-Projects B.V. houdt zich het recht voor,

de overeenkomst ingeschakelde personen en/of

om overeengekomen prijzen en tarieven – met

zaken.

onmiddellijke ingang- aan te passen op basis van de

overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de

gemiddelde wijziging van de kostprijs van door

overeenkomst uit te voeren, kan de wederpartij

STELL© Sign-Projects B.V. te leveren zaken en/of te

tegenover STELL© Sign-Projects B.V. geen aanspraak

verrichten werkzaamheden, wisselkoersen en door

op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van

de overheid opgelegde belastingen en heffingen.

de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

Indien

STELL©

Sign-Projects

B.V.

door

Indien dit het geval is wordt de wederpartij daarvan
onmiddellijk op de hoogte gesteld. Een aanpassing

8.

van overeengekomen prijzen en tarieven tast de

De door STELL©sign-projects aan de wederpartij

overeenkomst niet aan. Betaling dient, indien geen

geleverde zaken blijven eigendom van STELL© Sign-

betalingstermijn

Projects B.V. zolang de wederpartij de verschuldigde

is

schuldvergelijking

of

vermeld,
eigenmachtige

zonder
korting,

Eigendomsvoorbehoud

te

prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde of te

geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum

leveren zaken niet heeft betaald. Onder kosten wordt

door storting of overschrijving op één der op de

mede verstaan de vorderingen die STELL© Sign-

factuur vermelde rekeningen.

Projects

B.V.

op

wederpartij

tekortschieten in de
7.

Overmacht

heeft

nakoming van

wegens

met deze

gesloten overeenkomsten terzake van geleverde of

Indien STELL© Sign-Projects B.V. door overmacht

te leveren zaken. De wederpartij dient de door

tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te

STELL© Sign-Projects B.V. geleverde zaken, zolang

voeren, heeft zij het recht het uitvoeren van de

deze zaken eigendom zijn van STELL© Sign-Projects

overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten,

B.V., apart en met de nodige zorgvuldigheid duidelijk

zolang de overmacht voortduurt. Indien STELL©

herkenbaar op te slaan. De wederpartij is bevoegd

Sign-Projects B.V. door overmacht blijvend niet in

om

staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het

bedrijfsvoering over de STELL© Sign-Projects B.V.

recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang

geleverde

geheel

vervreemden. Op verlangen

of

gedeeltelijk

op

te

zeggen.

Onder

binnen

het

zaken

kader
te

van

een

beschikken

en

normale
deze

van STELL©

te

Sign-

overmacht wordt in deze algemene verkoop- en

Projects B.V. is de wederpartij gehouden in geval van

leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van

zodanige

STELL©

Sign-Projects

of

vervreemding

op

de

onafhankelijke

vorderingen die hij hieruit op derden verkrijgt een

omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het

stil pandrecht te vestigen ten behoeve van STELL©

tot stand komen van de overeenkomst reeds te

Sign-Projects B.V.. Indien de wederpartij tekort schiet

voorzien – die nakoming van de overeenkomst

in de nakoming van zijn verplichting uit de met

blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover

STELL©

niet

overeenkomst(en) of, indien STELL© Sign-Projects

reeds

B.V.

beschikking

begrepen,

beperkende

overheidsmaatregelen,

oorlog,

oorlogsgevaar,

burgeroorlog,

werkstaking,

oproer,

werklieden

B.V.

Sign-Projects

goede

gronden

heeft

B.V.
te

vrezen

gesloten
dat

de

wederpartij tekort zal schieten in de nakoming van

uitsluiting, transport-moeilijkheden, brand en andere

zijn verplichtingen uit de

storingen in het bedrijf van STELL© Sign-Projects

STELL©

B.V., alsmede de onmogelijkheid van nakoming van

wederpartij geleverde zaken terug te (doen) nemen

de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van

en daartoe de plaats van opslag te (doen) betreden.

de door STELL© Sign-Projects B.V. ter uitvoering van

Met name -doch niet uitsluitend- bestaat dit recht
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indien de wederpartij surseance van betaling is

enzovoort van de zaken en adviezen, worden slechts

verleend, indien het faillissement van de wederpartij

gegeven naar beste weten en op grond van ervaring

is aangevraagd of uitgesproken, of indien de

in de praktijk, doch zonder enige garantie en met

wederpartij enige betalingsregeling met zijn of meer

uitsluiting van elke aansprakelijkheid aan de zijde

zijner crediteuren heeft.

van STELL© Sign-Projects B.V., voor welke schade

Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van

dan ook, met inbegrip van door derden geleden

door STELL© Sign-Projects B.V. aan de wederpartij

schade. Aansprakelijkheid van STELL© Sign-Projects

geleverde, doch niet betaalde zaken, dient de

B.V. kan uitsluitend ontstaan, nadat de wederpartij

wederpartij

hiervan,

STELL© Sign-Projects B.V. onverwijld, binnen tien

binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft

STELL©

Sign-Projects

B.V.

werkdagen, na de montage c.q. levering of - bij een

genomen, op de hoogte te stellen. STELL© Sign-

bij de levering niet waarneembare tekortkoming -

Projects B.V. is in dat geval gerechtigd om de

(onverwijld na het constateren van de tekortkoming)

betreffende zaken bij de wederpartij weg te (laten)

deugdelijk middels een per aangetekende post

halen, terug te nemen en deze elders op te slaan.

verzonden brief in gebreke heeft gesteld en STELL©

De kosten voor opslag en terugname als bedoeld in

Sign-Projects B.V. gedurende een redelijke termijn in

de betreffende artikelen komen voor rekening van

de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te

wederpartij.

zuiveren. Voor zover STELL© Sign-Projects B.V. met

Bij elke terugneming van zaken als hiervoor bedoeld,

inachtneming van het bovenstaande voor schade

zal de wederpartij door STELL© Sign-Projects B.V.

aansprakelijk mocht zijn, is haar vergoedingsplicht

worden gecrediteerd voor de waarden die –dit ter

beperkt tot ten hoogste de netto factuurwaarde van

beoordeling van STELL© Sign-Projects B.V. - aan de

de betrokken zaken.

zaken worden toegekend, verminderd met alle op de
terugneming gevallen kosten, onverminderd het
recht van STELL© Sign-Projects B.V. op vergoeding

11.

Rechtskeuze

van daaruit voor haar voortvloeiende schade.

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing. Van eventuele geschillen zal in

9.

Bestellingen

eerste

aanleg

uitsluitend

Bestellingen zijn alleen in schriftelijke vorm d.w.z. per

Arrondissementsrechtbank

brief, fax of E-mail geldig. Bij uitzondering zijn

nemen, tenzij de Kantonrechter bevoegd is alsmede

telefonische

bestellingen

mogelijk.

te

Zutphen

de
kennis

Voor

tenzij STELL© Sign-Projects B.V. als eisende of

overdrachtsfouten bij mondelinge opdrachten zijn

verzoekende Partij kiest voor de bevoegde rechter

wij niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor onleesbare

van de woon- of vestigingsplaats van wederpartij

faxen of handgeschreven bestellingen die onduidelijk

alsmede tenzij partijen in het betreffende geval

zijn.

alsnog bindend advies of arbitrage overeenkomen.

Het minimum bestelbedrag zonder verwerkingstarief
bedraagt € 100,-.
10.

Aansprakelijkheid

Mededelingen door of namens STELL© Sign-Projects
B.V.

betreffende

de

kwaliteit,

samenstelling,

gebruiksaanwijzing, behandeling in de ruimste zin,
toepassingsmogelijkheden,
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