Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Pulse Audio & Video (leverancier)
gevestigd aan de Dam 21, 4331 GE Middelburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zeeland onder nummer 22020001.
Artikel 1: Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden van leverancier gelden voor elke aanbieding van leverancier en alle
overeenkomsten tussen leverancier en afnemer, tenzij van deze voorwaarden schriftelijk door partijen is afgeweken.
1.2 Indien een of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig
zouden zijn of vernietigd worden behouden de overige artikelen en onderdelen van de artikelen
hun rechtsgeldigheid.
1.3 Werknemers van leverancier, alsmede derden die namens leverancier voor afnemer werkzaamheden hebben verricht kunnen zich jegens contractspartij op deze algemene voorwaarden beroepen.
Artikel 2: Aanbiedingen, prijs en overeenkomsten
11.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van leverancier zijn vrijblijvend. Maten en gewichten vermeld in
catalogi of in afbeeldingen geven slechts een aanduiding bij benadering weer doch binden leverancier niet.
11.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van leverancier vermeld in euro's, gebaseerd op levering "af
fabriek of magazijn" leverancier, exclusief BTW. Eventuele koers-wijzigingen bij van derden betrokken zaken te rekenen vanaf het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst met afnemer
worden doorberekend.
11.3 In aanbiedingen van leverancier gaat deze onder andere ten aanzien van de prijs er van uit dat alle
zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden, zonder onnodig
oponthoud en op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden
dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan leverancier te worden opgegeven. Leverancier zal in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door leverancier rekening is gehouden. Voor zover na het tot stand komen van de overeenkomst de afnemer wenst af te
wijken van gemaakte afspraken is hij gehouden de daaraan verbonden kosten aan leverancier te
voldoen.
11.4 Overeenkomsten met leverancier komen op de navolgende wijzen tot stand:
- schriftelijke vastlegging door leverancier van de met afnemer gemaakte afspraken;
- schriftelijke aanvaarding door afnemer van een aanbod van leverancier.
11.5 Mondelinge mededelingen van medewerkers van leverancier binden leverancier
slechts voor
zover een gevolmachtigde van leverancier deze mededelingen schriftelijk aan de afnemer bevestigt.
11.6 Aanbiedingen alsmede door leverancier (of in opdracht van leverancier) vervaardigde tekeningen,
ontwerpen, schema’s, modellen, computerprogramma’s en berekeningen zijn eigendom van leverancier en mogen zonder diens toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage
worden verstrekt.
Artikel 3: Betaling
4.1 Leverancier is te allen tijden gerechtigd te verlangen dat het volledige factuurbedrag, althans een
door leverancier in de offerte vermeld percentage daarvan 7 dagen voorafgaand aan de levering
van zaken en de montage daarvan op een door leverancier op te geven bankrekening zal worden
gestort.
4.2 De afnemer is gehouden (het resterende deel van) de prijs van gekochte zaken alsmede de kosten
van montage contant af te rekenen op het tijdstip van levering en/of montage.
4.3 Bij niet tijdige nakoming van een (betalings-)verbintenis is afnemer rente verschuldigd aan leverancier van 1% per maand vanaf de datum van het verzuim. Voorts is afnemer bij gebreke van tijdige
betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 10% met een minimum van € 250,00
per factuur.
Artikel 4: Levering en overgang risico
4.1 Levertijden van leverancier vormen nimmer fatale termijnen. Dit houdt in dat voor zover leverancier
binnen een redelijke periode na het verstrijken van een termijn nakomt er geen sprake is van een
tekortkoming in de nakoming door leverancier.
4.2 De afnemer is verplicht het geleverde terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te
controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 7 van deze leveringsvoorwaarden per omgaande schriftelijk aan leverancier kenbaar te worden gemaakt.
4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt levering van zaken plaats af fabriek of magazijn.
Voor zover naast levering van zaken ook montage-werkzaamheden dan wel reparaties plaatsvinden dient afnemer er voor zorg te dragen dat de montage met bekwame spoed kan aanvangen,
onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor personeel van leverancier en aan te
voeren materialen. Voorts is de afnemer gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed
werklicht te voorzien, zonodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van het werk van leverancier
kunnen belemmeren of vertragen.
4.4 De montagewerkzaamheden, dan wel bij afnemer verrichte reparaties of onderhoud gelden als
uitgevoerd en opgeleverd, indien
- leverancier de afnemer heeft laten weten dat de montagewerkzaamheden zijn verricht en de afnemer de montagewerkzaamheden heeft goedgekeurd;
- afnemer de gemonteerde zaken in gebruik neemt.
4.5 Leverancier is bevoegd voor de levering en montage derden (onderaannemers) in te schakelen.
4.6 Vanaf het tijdstip van levering van zaken of montagewerkzaamheden gaat het risico over op de
afnemer.
4.7 Het vervoer van zaken geschiedt, tenzij anders overeengekomen en behoudens leveringen aan
particulieren, altijd voor risico van de afnemer, ook indien franco levering is overeengekomen.
Zulks geldt eveneens wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d.
de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van de leverancier zijn.
Artikel 5: Garantie
4.1 Leverancier staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken bij normaal gebruik.
Dit houdt in dat leverancier instaat voor gebreken die verband houden met constructie-, fabricageof materiaalfouten.
4.2 De garantie wordt verstrekt voor de duur zoals in de offerte en op de factuur is vermeld. De
garantietermijn wordt gerekend vanaf de datum van levering volgens de factuur welke tevens als
garantiebewijs geldt. De garantie is niet overdraagbaar op opvolgende koper(s).
4.3 Bij garantie wordt naar de keuze van leverancier op haar kosten het geleverde geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel deugdelijk hersteld. De kosten van vracht, montage en demontage, verpakking, reis- en verblijfskosten vallen niet onder de garantie en komen volledig voor rekening van de
afnemer. Onder garantie vervangen zaken en materialen zijn eigendom van leverancier en dienen
aan haar geretourneerd te worden direct na vervanging bij gebrek waarvan de kosten van de niet

geretourneerde onderdelen aan de afnemer in rekening worden gebracht. Voor vervangen of herstelde zaken wordt geen nieuwe garantie verstrekt, doch geldt slechts de resterende garantietermijn die geldt voor de zaken geleverd krachtens de in 5.2 genoemde offerte en factuur.
4.4 Voorzover de afnemer of derden tijdens de garantietermijn reparaties of veranderingen aan de
geleverde zaken verricht of laat verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier en voorzover werkzaamheden na verkregen toestemming, naar het oordeel van leverancier
onvakkundig en niet conform gebruiks- en montagevoorschriften zijn verricht, is leverancier ontheven van welke garantieverplichting dan ook. Leverancier is eveneens ontheven uit zijn garantieverplichting indien naar haar oordeel onderhoudswerkzaamheden door derden op onvakkundige wijze
en niet volgens de voorgeschreven wijze zijn uitgevoerd.
4.5 De garantieverplichting van leverancier ten opzichte van haar afnemer zal ongeacht hetgeen in dit
artikel is vermeld nimmer verder strekken dan de garantie die leverancier van haar leverancier ontvangt voor die zaken en onderdelen die niet door leverancier zelf zijn vervaardigd en voor zoveel
haar leverancier verhaal biedt.
Artikel 6: Reparaties en onderhoud
6.1 Op reparaties en onderhoud anders dan ter uitvoering van een garantiebepaling wordt door
leverancier geen garantie verleend.
6.2 Vervangende zaken of onderdelen worden alleen aan afnemer ter beschikking gesteld gedurende
de reparatietijd voorzover dit bij de reparatieopdracht is overeengekomen met leverancier.
Artikel 7: Reclame
4.1 Reclames dienen binnen 8 dagen na af- of oplevering aan leverancier schriftelijk kenbaar gemaakt
te worden. Daarna worden reclames niet meer in behandeling genomen en wordt afnemer geacht
de af- of oplevering te hebben goedgekeurd.
4.2 Reclames ten aanzien van niet zichtbare gebreken aan het geleverde dienen binnen acht dagen
nadat deze gebreken zichtbaar worden of zich manifesteren schriftelijk aan leverancier kenbaar te
worden gemaakt. Daarna worden deze reclames niet in behandeling genomen. Voor zover de garantietermijn is verstreken nadat een niet zichtbaar gebrek zich voordoet is leverancier niet gehouden de reclame in behandeling te nemen.
4.3 Indien leverancier de reclame als gegrond aanvaardt is leverancier gehouden tot kosteloos herstel
dan wel vervanging van ondeugdelijke (delen van) zaken of het verbeteren van de werkzaamheden
zonder dat afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
4.4 Reclames over facturen dienen door afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum aan leverancier
kenbaar gemaakt te worden. Daarna worden reclames niet meer in behandeling genomen en wordt
afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
4.5 Reclames geven afnemer geen recht om betalingen op te schorten.
4.6 Retourzending van geleverde zaken kan alleen geschieden franco, voor risico van de afnemer na
schriftelijke toestemming tot retourzending van leverancier. De toestemming tot retourzending
houdt niet in dat de reclame wordt erkend door leverancier. De retourzending moet binnen 5 werkdagen na verkrijging van de toestemming aan het adres van leverancier geschieden.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
4.1 Zolang de afnemer niet de volledige prijs heeft voldaan voor de levering van zaken en de uitvoering
van montagewerkzaamheden blijft de leverancier eigenaar van de te leveren dan wel geleverde
zaken.
4.2 De afnemer machtigt de leverancier om alle aan afnemer dan wel met afnemer gelieerde ondernemingen of personen toebehorende ruimtes te betreden om de leverancier in staat te stellen de
geleverde zaken in haar macht te krijgen en de zaken te allen tijde te inspecteren of te doen inspecteren.
4.3 Wanneer een derde beslag legt op zaken ten aanzien waarvan de eigendom nog niet op afnemer
is overgegaan, zal afnemer leverancier direct schriftelijk in kennis stellen van de beslaglegging.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
4.1. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade door een afnemer of derden geleden in
verband met door de leverancier geleverde zaken, dan wel in bruikleen of anderszins beschikbaar
gestelde zaken of verrichte montage- of reparatiewerkzaamheden, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de leverancier of door de leverancier ingeschakelde derden.
4.2. Uitgesloten van schadevergoeding is bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving, letselschade,
derving van inkomsten, schade welke een gevolg is van ander gebruik van de geleverde zaken dan
waarvoor de zaken bestemd zijn of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken.
4.3. Leverancier is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de factuurwaarde van hetgeen
waarop de vordering tot schadevergoeding is gebaseerd.
4.4. Leverancier is nimmer gehouden meer schadevergoeding uit te keren dan de verzekeraar van
leverancier aan leverancier uitkeert.
Artikel 10: Overmacht
4.1 Onder overmacht wordt onder andere begrepen: (burger-)oorlog, oorlogsgevaar, terreur, oproer,
watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim
van personeel van leverancier, transport-moeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij leverancier c.q. bij haar leveranciers, tekortkomingen door haar leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.
4.2 Wanneer leverancier in geval van overmacht de nakoming van haar verbintenis opschort, dan wel
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is hij nimmer jegens afnemer aansprakelijk voor
de schade die daardoor bij afnemer ontstaat.
4.3 Indien leverancier bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar, uit een
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, heeft voldaan, is leverancier gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als
betrof het een afzonderlijke transactie.
Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
4.1 Op alle overeenkomsten met leverancier en daaruit voortvloeiende geschillen is met uitsluiting van
het Weens Koopverdrag uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4.2 Geschillen tussen leverancier en afnemer voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook zullen te
allen tijde worden voorgelegd aan de Rechtbank te Rotterdam (Nederland) tenzij een geschil behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbank sector kanton.

