Algemene Leverings- en
Verkoopvoorwaarden

Algemene Leverings- en verkoopvoorwaarden van
MijnKozijnOnline
Artikel 1. Algemeen

Artikel 3. Prijzen

1. Deze Algemene Leverings- en
Verkoopvoorwaarden (hierna : “Algemene
voorwaarden”) zijn van toepassingen op alle
offertes, aanbiedingen, leveringen van zaken
en diensten en op de totstandkoming, inhoud
en nakoming van alle overeenkomsten van
MijnKozijnOnline, gevestigd en kantoorhoudende
te Ammerzoden aan de Uilencotenweg 45.
2. Overeenkomsten en wijzigingen en/of
aanvullingen op deze overeenkomsten en op
deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk
door ons te worden bevestigd.
3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden
van een wederpartij, waaronder mede begrepen
de inkoopvoorwaarden van die wederpartij,
binden ons niet, tenzij deze schriftelijk door ons
zijn aanvaard, waarbij voor al het overige onze
algemene voorwaarden van toepassing blijven.
4. Mondelinge toezeggingen door, dan wel
afspraken en overeenkomsten met onze
ondergeschikten, zoals vertegenwoordigers
en de personen die niet in onze dienst
zijn, tussenpersonen daaronder begrepen,
binden ons niet dan nadat deze afspraken,
toezeggingen of overeenkomsten door een
bevoegde vertegenwoordiger van ons schriftelijk
zijn bevestigd.

1. De in een aanbieding onzerzijds genoemde
prijzen gelden exclusief BTW. De prijzen zijn
steeds gebaseerd op het ten tijde van het
uitbrengen van de aanbieding geldende prijspeil
en zijn gebaseerd op uitvoering gedurende
normale werktijden, tenzij door ons schriftelijk
anders is medegedeeld.
2. Wij zijn gerechtigd eventuele veranderingen
in prijspeil, bijvoorbeeld door wijzigingen
van de verkoopprijzen van onze leveranciers,
vrachtprijzen, de koersen van buitenlandse
valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk
te stellen heffingen, verzekeringskosten,
loonkosten, sociale lasten, kosten van
verpakking en andere prijsbepalende factoren,
door te voeren in de door de wederpartij te
betalen prijs.

Artikel 2. Aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend
en gelden als een uitnodiging tot het doen
van een aanbod, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, dan wel hiervan in onze
algemene voorwaarden wordt afgeweken.
2. Beschrijvingen in aanbiedingen, zoals
afbeeldingen, tekeningen of op andere wijze
verstrekte opgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk,
maar binden ons niet.
3. Indien door de wederpartij een order is
verstrekt, zonder dat door ons een aanbieding
is uitgebracht, komt de overeenkomst eerst
tot stand wanneer wij binnen 8 dagen de
order schriftelijk hebben geaccepteerd of
indien en voor zover een order reeds door
ons is uitgevoerd. Verzending van de factuur
aan de wederpartij wordt aangemerkt als een
bevestiging van de order, dewelke de inhoud der
overkomst juist en volledig weergeeft.

Artikel 4. Levertijden
1. De door ons opgegeven levertijden zijn niet
fataal en wij raken dan ook niet in verzuim
door de enkele overschrijding daarvan. De
opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten
tijde van het afsluiten van de overeenkomst
geldende verwerkings- en reparatiecapaciteit en
voorraden.
2. De leveringstermijn vangt aan op het moment
dat wij de order van de wederpartij schriftelijk
hebben bevestigd, de eventueel bedongen
vooruitbetaling hebben ontvangen en tevens
de technische gegevens benodigd voor de
uitvoering van de overeenkomst aan ons zijn
verstrekt.

Artikel 5. Overmacht
1. Van overmacht aan onze zijde is in ieder
geval sprake, indien wij na het sluiten van de
overeenkomst verhinderd worden aan onze
verplichtingen uit deze overeenkomst of
aan de voorwaarden daarvan te voldoen ten
gevolge van brand, waterschade, werkstaking,
boycot, storingen in de levering van energie,
bedrijfsstoring, overheidsmaatregelen, gebrek
aan grondstoffen, als zowel in ons bedrijf als
bij derden van wie wij de benodigde materialen
of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten
betrekken en voorts door alle overige oorzaken
buiten onze schuld of risicosfeer verstaan.
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Artikel 6. Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de
betaling van de factuurbedragen steeds zonder
korting of verrekening te geschieden binnen
een fatale termijn van veertien dagen na
factuurdatum.
2. Indien de wederpartij in gebrek blijft tijdig
te betalen, zal de wederpartij, boven de
overeengekomen prijs of som, de wettelijke
rente vermeerderd met 2% per maand
verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een
maand voor een hele maand wordt gerekend.
3. Daarboven is de wederpartij gehouden tot
volledige schadevergoeding wegens zijn
tekortkomingen en zijn voor rekening van
de wederpartij alle in redelijkheid door ons
gemaakte kosten ter vaststelling van schade en
aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van
voldoening in en buiten rechte.
4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd contante
betaling en gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling van de factuur te verlangen.

Artikel 7. Werkzaamheden
1. Van onze zijde bestaat geen toerekenbaarheid
voor een zijdens of namens de wederpartij
aangeleverd ontwerp en de daarin gebezigde
maatvoering.
2. Alle wijzigingen in de te verrichten
werkzaamheden, waaronder mede zijn te
verstaan wijzigingen ten gevolge van bijzondere
opdrachten van wederpartij, afwijkingen
tussen de verstrekte gegevens en de werkelijke
uitvoering, die leiden tot meer kosten zijn
als meerwerk verschuldigd. Voor zover de
wijzigingen leiden tot minder kosten, zullen deze
als minderwerk worden verrekend.

Artikel 8. Levering
1. De zaken zijn voor risico van de wederpartij
zodra deze ons bedrijf hebben verlaten, dan
wel het bedrijf van onze toeleveranciers die ons
toeleveren op locatie, hebben verlaten.
2. De wederpartij is verplicht de zaken onmiddellijk
na oplevering te controleren op gebreken. In
geval er sprake is van enig gebrek, zijn wij
gerechtigd het gebrek binnen een redelijke
termijn te herstellen en/of het beschadigde
deel te vervangen zonder dat de wederpartij
gerechtigd is om gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst te vorderen of
schadevergoeding van ons te verlangen hoe ook
genaamd.

3. Indien de wederpartij nalatig blijkt met het
verrichten van een handeling waarmee hij aan de
levering van zaken, dan wel aan het herstel of de
vervanging dient mee te werken, zijn de zaken
voor risico van de wederpartij vanaf het moment
dat zij voor levering gereed staan, ongeacht waar
zij zich op dat moment bevinden. De wederpartij
is in dat geval naast de koopprijs tevens een
vergoeding voor opslagkosten verschuldigd.
4. Indien de wederpartij in gebrek is ter zake van
de nakoming van zijn betalingsverplichtingen,
zijn wij bevoegd, behoudens de overige aan ons
toekomende rechten, de aflevering van de door
de wederpartij bestemde zaken voor de duur van
het verzuim op te schorten, dan wel deze zaken
slechts na betaling van de niet-nagekomen
betalingsverplichtingen alsmede de met de
levering gepaard gaande prestatie te leveren.

Artikel 9. Reclames
1. Alle reclames moeten schriftelijk geschieden
onder nauwkeurige omschrijving van de klacht
en de eventuele oorzaak daarvan en dien binnen
veertien dagen na levering in ons bezit te zijn.
Reclames na die termijn worden niet meer in
behandeling genomen.
2. Reclames kunnen slechts geldig worden
gemaakt ten aanzien van de zaken die zich nog
bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
Geringe en in de branche toelaatbaar geachte
of anderszins niet te vermijden en niet door
ons toedoen ontstane afwijkingen leveren geen
grond voor reclame op.
3. In geval van gerechtvaardigde reclame hebben
wij het recht de zaken door andere te vervangen,
een en ander met uitsluiting van alle rechten
en aanspraken op schadevergoeding van de
wederpartij.
4. Van reclame zijn uitgesloten geringe
verkleuringen, afwijkingen en imperfectheden
eigen aan natuurproducten, andere in de branche
aanvaardbaar geachte geringe afwijkingen
en schade ontstaan als gevolg van gebruik
anders dan de overeengekomen of normale
bestemming.

www.mijnkozijnonline.nl | Uilencotenweg 45 5324 JT Ammerzoden | 073-5991660 | info@mijnkozijnonline.nl

3

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13. Ontbinding

De eigendom van het door ons geleverde gaat eerst
op de wederpartij over, zodra de wederpartij heeft
voldaan aan al hetgeen deze aan ons ter zake van
levering van de zaken verschuldigd is. Indien de
wederpartij de zaken heeft verkocht en doorgeleverd
aan een derde, voordat de eigendom op haar is
overgegaan, wordt deze derde slechts houder van
de zaken ten opzichte van ons. Wederpartij verplicht
zich een soortgelijke bepaling op te nemen in de
overeenkomst tussen haar en haar afnemer.

De overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden,
zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder
dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op
het tijdstip, waarop de wederpartij die de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of
niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement
wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt,
of door beslaglegging, onder curatelestelling of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn
vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator
of de bewindvoerder de uit de koopovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld
erkent.
Door de ontbinding worden over en weer bestaande
vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Behoudens het hierboven gestelde ten aanzien
van reclames en behoudens grove schuld en
opzet, zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige
schade, direct of indirect aan personen, zaken of
bedrijven van de wederpartij, en/of van derden.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade
als gevolg van opzet of grove schuld van een
van onze ondergeschikten. Bovenstaande laat
onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van ons
ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
2. Indien wij ondanks het gestelde lid 1 van
dit artikel tot enige schadevergoeding
gehouden zijn, zulks indien en voor zover onze
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak op
uitkering geeft, bedraagt deze schadevergoeding
per gebeurtenis (waarbij een reeks van
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis)
in geen geval meer dan de prijs (exclusief
omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst
tussen partijen in het kader waarvan zich de
gebeurtenis heeft voorgedaan op het moment
van ontstaan van de overeenkomst, met een
maximum van één miljoen euro (€ 1.000.000).
3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds dat de wederpartij
na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk als
redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk
bij ons heeft gemeld.
4. De wederpartij vrijwaart ons voor alle schade die
wij mochten lijden als gevolg van aanspraken
van derden die verband houden met door ons
geleverde zaken of diensten.

Artikel 14. Rechtskeuze
Op alle door ons aangegane overeenkomsten is
enkel Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Forumkeuze
Alle geschillen voortkomende uit door ons
aangegane overeenkomsten, dienen, tenzij wij
anders mochten verkiezen, te worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank te
Arnhem.

Artikel 12. Retentierecht
Wij zijn gerechtigd de afgifte van alle onder ons
bevindende zaken van de wederpartij te weigeren,
zolang deze zaken of verrichte werkzaamheden, al
dan niet betrekking hebbende op de desbetreffende
zaken, niet volledig betaald zijn.
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