Verkoop- Leveringsvoorwaarden Sailcontent bv

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, aanvaardingen en
overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij
prevaleren in elk geval boven eventuele voorwaarden van de koper.
1.2 Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden
zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen ons en de koper zijn
overeengekomen.
2. Totstandkoming overeenkomsten
Overeenkomsten worden pas geacht tot stand te zijn gekomen, ook in het geval van
tussenpersonen (vertegenwoordigers) namens ons met derden gesloten, indien en voor zover ze
door ons schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd en tevens van de koper de gewenste
betalingszekerheid, in welke vorm dan ook, alsmede alle voor totstandkoming van de
overeenkomst benodigde documenten zijn ontvangen.
3. Retourzendingen
Producten kunnen uitsluitend franco en met onze toestemming binnen 10 dagen na ontvangst
door de koper worden geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd geschikt voor
wederverkoop, met kopie van de pakbon of factuur waarop vermeld de goederen die geleverd
zijn. Voor goederen die buiten onze schuld om foutief zijn geleverd, kunnen in overleg door ons
worden teruggenomen. Daarbij wordt op de creditnota 10% in mindering gebracht voor de
gemaakte kosten.
4. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s en netto prijzen en gelden exclusief btw. Mondeling genoemde prijzen
zijn niet bindend. Wij houden ons het recht voor prijzen vanwege onvoorziene omstandigheden
te wijzigen zonder vooraf de koper hiervan op de hoogte te stellen.

5. Levering
5.1 Tenzij anders overeengekomen geschieden zowel leveringen van producten als
onderdelen af fabriek , exclusief verpakking en vracht.
5.2 Leveringstermijnen worden per transactie vastgesteld. De leveringstermijn gaat in op het
moment dat de order door ons is aanvaard en bevestigd in overeenstemming met artikel
2.
5.3 Wij zullen naar beste vermogen de leveringstermijnen in acht nemen. Overschrijding van
de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, levert geen zodanige wanprestatie op
dat de koper enig recht zou geven op ontbinding van de overeenkomst of
schadevergoeding op ons terzake van directe of indirecte schade, ongeacht of deze
schade door hem of door de een derde zou zijn geleden. Bij overschrijding van de
leveringstermijn zullen wij in overleg treden met de koper.
6. Verpakking en verzending
6.1 De producten worden al dan niet verpakt en op de door ons gewenste wijze verzonden.
6.2. Expresse zendingen worden altijd op basis van kostprijs doorberekend.
Voor exportzendingen zullen de reële kosten van de expediteur doorberekend worden. Voor
lengtevracht buiten Nederland wordt een prijsopgave gemaakt.
6.3 Bij manco of beschadigde zendingen mogen er geen vrachtbrieven voor akkoord door de
ontvangen worden getekend. Bij vermissing of beschadiging van 1 of meer collies dient dit
duidelijk op de vrachtbrief vermeld te worden, en dient men uitsluitend onder voorbehoud
af te tekenen voor het aantal ontvangen collies. Wordt de vrachtbrief niet op deze wijze
afgetekend, dan is de schade voor rekening van de ontvangen/koper.
7. Specificaties
De afbeeldingen en omschrijvingen komen zoveel mogelijk overeen met de werkelijkheid.
Afwijkingen worden echter uitdrukkelijk voorbehouden. Alle afmetingen, gewichtsopgaven
en in het bijzonder genoemde veilige respectievelijke breukbelastingen dienen slechts ter
indicatie en kunnen in het geval van calamiteit geen enkele aansprakelijkheid voor ons
inhouden. Wij verplichten ons niet gebruiks- en /of montagevoorschriften bij de door ons
geleverde goederen te voegen. De koper wordt geacht van het geëigende gebruik en
toepassingen alsmede een deugdelijke montagewijze van het geleverde op de hoogte te zijn.
8. Afnameplicht koper
8.1 De koper is verplicht de producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de
overeengekomen termijn af te nemen.
8.2 Indien de producten door de koper niet worden afgenomen, houden wij ons het recht
voor desbetreffende producten te verkopen en / of te houden voor rekening en risico
koper, zulks te onzer keuze. Tevens zijn wij gerechtigd de overeenkomst, zonder
rechtelijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen met vergoeding van de eventueel
door ons gemaakt kosten.
8.3 Wij zijn niet verplicht de opbrengst, minus de gemaakte kosten, aan de koper over te
dragen, totdat de koper de koopprijs geheel heeft voldaan, een en ander onverminderd
ons recht de opbrengst te verrekenen met de verkoopprijs.

9. Betaling
9.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de betaling in euro’s, op de wijze als door ons
wordt aangegeven, en verder uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel contant.
De koper is tot generlei aftrek noch schuldvergelijking gerechtigd.
9.2 Voor leveringen die in gedeelten plaatsvinden, kan ieder gedeelte afzonderlijk
gefactureerd worden.
9.3 Reclame en garanties schorten de betalingsverplichting niet op, ook niet ten aanzien van
goedgekeurde retourzendingen.
9.4 Indien er gerede twijfel bij ons bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, zijn
wij bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor
de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door ons deze vertraagde
levering te lijden schade.
10. Zekerheidsstelling
Indien wij ongunstige berichten ontvangen over de koper in financieel of zakelijk opzicht, ook
indien deze situatie voordoet na schriftelijke bevestigen van een order, zijn wij gerechtigd
om vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling (bijvoorbeeld
d.m.v. een bankgarantie) te eisen. Indien de koper niet binnen de gestelde tijd aan deze
eisen heeft voldaan, zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de
koopovereenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
11. Niet-nakoming betalingsverplichtingen
11.1Onverminderd de aan ons verder toekomende rechten uit de wet of overeenkomst
loeiend, zal de gebreke van tijdige betaling de koper geacht worden zonder enige
ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst in gebrek te zijn en zal hij alsdan een rente
verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente, vastgesteld door de Nederlandse Bank doch
tenminste 2% per maand, over het factuurbedrag, voor iedere maand of gedeelte van de
maand dat de betaling is uitgebleven, te verrekenen vanaf de factuurdatum.
11.2 Alle(buiten) rechtelijke kosten, gemaakt door ons als gevolg van de niet tijdige betaling
door de koper, daaronder begrepen de honoraria van door ons voor invordering
ingeschakelde derde, zijn voor rekening van de koper.

11 Eigendomsvoorbehoud en risico
12.1 Alle geleverde en te leveren producten, blijven ons eigendom totdat alle vorderingen uit
welke hoofde dan ook, op de koper door laatgenoemde aan ons zijn voldaan, inningskosten
en rente bij de vorderingen inbegrepen.
12.2 De koper is niet gerechtigd de producten, voordat de eigendom op hem zal overgaan, in
eigendom aan derde over te dragen. Niettemin is de koper bevoegd om de producten door
te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper zal er te allen tijde aan
meewerken dat wij ons eigendomsrecht kunnen effectueren.
12.3 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als bepaalt in lid1, zijn
wij gerechtigd de zaken die aan ons toebehoren zelf terug te halen van de plaats waar zij zich
bevinden. Wij zullen in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de
geleverde en te leveren zaken. De wederpartij zal aan ons alle medewerking verlenen
teneinde ons in de gelegenheid te stellen het in lid1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit
te oefenen door terugneming van geleverde en te leveren zaken met inbegrip van de daartoe
eventueel benodigde demontage voor rekening van de wederpartij.
12 Garantie
12.1
Wij garanderen de kwaliteit van de door ons geleverde producten conform de
door de toeleverancier gehanteerde garantiebepalingen. Iedere aanspraak of garantie
vervalt indien de producten niet worden bewaard en / of gehanteerd overeenkomstig
het daartoe geëigende gebruik of overeenkomstig de bij de producten gevoerde
voorschriften voor zover aanwezig.
12.2
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde goed tegen
betaling van de verkoopprijs, een en ander te onzer keuze. Transport, reis en verblijf- inen uitbouwkosten alsmede eventuele gevolgschade is altijd uitgesloten. Reparaties
gedurende de garantieperiode verlengen deze periode niet.
12.3
Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, zijn wij met betrekking tot geen dezer
overeenkomst tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
12.4
Indien de wederpartij zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring tot
reparatie of andere werkzaamheden terzake van de goederen overgaat of doet overgaan,
vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
12.5
Terzake van door ons ofwel in onze opdracht uitgevoerde inspecties, advisering en
soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
13 Reclames
Reclames dienen uiterlijk 8 dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij
gebreke waarvan de koper geacht wordt de geleverde te hebben aanvaard.

14 Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of
indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het oneigenlijk gebruik respectievelijk de
ongeschiktheid van het door ons geleverde of geadviseerde.
15 Overmacht
15.1
In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de
koopovereenkomst opgeschort zolang de overmachtstoestand ons de uitvoering
onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden in welk geval de koper slechts gehouden is tot
betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.
15.2
Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid waarmede wij
redelijkerwijs geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale
uitoefening van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd,
alsmede voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, natuur- milieurampen, oorlog,
oorlogsgevaar, oproer, belemmerde maatregelen van binnenlandse en buitenlandse
overheden, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek
aan vervoersmiddelen, brand en andere calamiteiten in ons bedrijf of van onze
leveranciers.
16 Ontbinding
16.1 Onverminderd het bepaalde artikel 10 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder
rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van
faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt. Of door belastlegging,
onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan
verliest.
16.2Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De
koper is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit gemaakte kosten
en winstderving.

16 Toepasselijk recht
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en eventueel daaruit
voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
17 Geschillenregeling
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden en daaraan
onderworpen overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waar wij onze zetel hebben.

18 Authentieke taal
Ook wanneer deze algemene voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden
verstrekt zal in geval van twijfel de Nederlandse versie van de voorwaarden doorslaggevend
zijn.

Inschrijving Kamer van Koophandel Middelburg nummer 22065938, alwaar ook de
leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd.

