Versie 1.1 d.d. 01-07-2008
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
GLASPRINT.NL VOF
Gevestigd te Geldrop

1.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de onderneming ‘GLASPRINT.NL VOF’ en daaraan gelieerde ondernemingen, verder te noemen 'GLASPRINT.NL', gesloten verkoopovereenkomsten waarbij GLASPRINT.NL partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De algemene voorwaarden dan
wel andere voorwaarden van kopers, afnemers en andere contracterende partijen, hierna
te noemen 'de koper', zijn niet van toepassing, ook al is daarnaar door de kopers uitdrukkelijk verwezen.

2.

Totstandkoming verkoopovereenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van GLASPRINT.NL zijn vrijblijvend tenzij er door GLASPRINT.NL een
schriftelijk aanbod is gedaan waarbij de geldigheidsduur van het aanbod door GLASPRINT.NL is vastgesteld en koper voor het verstrijken van deze geldigheidsduur dat aanbod heeft aanvaard. Overigens is GLASPRINT.NL slechts aan haar aanbiedingen gebonden nadat GLASPRINT.NL schriftelijk, waaronder begrepen: door middel van een e-mail,
heeft bevestigd zich aan het aanbod gebonden te achten. Eerst na een schriftelijke bevestiging door GLASPRINT.NL komt de verkoopovereenkomst tot stand.
2.2 GLASPRINT.NL is niet gebonden aan de inhoud van de door haar verspreide folders,
drukwerken, prijscouranten, catalogi en overige geschriften die zij fysiek of door middel
van het Internet verspreid, tenzij dit uitdrukkelijk bij overeenkomst is bepaald. GLASPRINT.NL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden, weergegeven in het
voormelde promotiemateriaal. GLASPRINT.NL kan niet aansprakelijk worden gehouden
voor afwijkingen met betrekking tot de weergegeven prijzen, tekeningen en afbeeldingen
alsmede weergegeven maten en gewichten in het voormelde promotiemateriaal dan wel in
van de zijde van GLASPRINT.NL verstrekte orderbevestigingen.
3.

Offertes

3.1 Van de door GLASPRINT.NL gedane offertes maken deel uit ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen
en bescheiden die op de offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door GLASPRINT.NL in dit verband gemaakte gereedschappen, eigendom van GLASPRINT.NL,
moet op verzoek van GLASPRINT.NL aan GLASPRINT.NL worden teruggegeven en mag
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GLASPRINT.NL niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt GLASPRINT.NL zich alle uit
hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3.2 Indien de order waarop de offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop de offerte door GLASPRINT.NL is uitgebracht is geplaatst, dan kan GLASPRINT.NL de
kosten die voor haar aan het doen van de offerte verbonden waren, daaronder tevens be-
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grepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan
de koper in rekening brengen.
4.

Betaling

4.1 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag dient te
geschieden voorafgaand aan de levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op
opschorting, compensatie dan wel aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 Indien overeengekomen wordt dat geen betaling vooraf plaatsvindt doch dat betaling eerst
zal plaatsvinden na toezending van een factuur ter hoogte van het aankoopbedrag, dan
betreft de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.
4.3 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen GLASPRINT.NL en de koper schriftelijk zijn overeengekomen.
4.4 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door GLASPRINT.NL opgestelde facturen en factuuroverzichten.
4.5 Indien de koper niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, dan wordt hij geacht
van rechtswege in verzuim te zijn en heeft GLASPRINT.NL zonder enige ingebrekestelling
het recht aan de koper in rekening te brengen een rente van 1% per maand, berekend
over het gehele verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag van de betreffende factuur alsmede een éénmalige boeterente ter hoogte van 10% berekend over het niet voldane bedrag. Tevens heeft GLASPRINT.NL in dat geval recht op alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het vorderingsbedrag met een minimum van € 350,--.
4.6. GLASPRINT.NL is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betaalcondities, gerechtigd
voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst
te staken indien deze zekerheid niet wordt gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze
de contante betaling van de te leveren zaken dan wel de te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaald voorschot en annulering van de overeenkomst,
met inachtneming van het in art. 3.8 bepaalde.
4.7 Betalingen die vanwege de koper aan GLASPRINT.NL plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de koper nog openstaande posten, met inbegrip van de daarop betrekking hebbende vertragingsrente en kosten.
4.8 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering heeft GLASPRINT.NL het recht
niet over te gaan tot daadwerkelijke levering.
4.

Levering en eigendomsvoorbehoud

5.1 Het risico voor de verkochte zaak gaat over op het moment dat de zaak feitelijk ter beschikking van de koper wordt gesteld. GLASPRINT.NL is niet tot vrijwaring, hoe ook genaamd, gehouden.
5.2 De verkochte en geleverde zaak blijft eigendom van GLASPRINT.NL totdat de verkoopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten, is voldaan. Het is de koper niet toegestaan
de door GLASPRINT.NL geleverde maar nog niet volledig door de koper betaalde zaak
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aan derden over te dragen dan wel in gebruik en/of in pand te geven. De koper meldt binnen vijf dagen aan GLASPRINT.NL indien er op de geleverde maar nog niet betaalde zaak
beslag gelegd wordt, indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, indien er
aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel indien op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.
Indien de koper niet aan het hiervoor gestelde voldoet dan wel door GLASPRINT.NL geleverde doch nog niet door de koper betaalde zaken overdraagt aan een derde of in gebruik
en/of in pand geeft aan een derde dan verbeurt de koper een niet voor matiging vatbare
boete van driemaal de niet betaalde geldsom.
5.3 De glasplaten mogen niet worden toegepast als exterieure gevelbekleding. Op deze bepaling mag geen inbreuk gemaakt worden middels wederverkoop.
6.

Garantie en klachten

6.1 De koper inspecteert het gekochte zodra het aan hem ter beschikking wordt gesteld. De
koper stelt daarbij vast of er gebreken, beschadigingen of andere manco's aan het gekochte kleven.
6.2 Indien de koper bij ingebruikname constateert dat er gebreken, beschadigingen of andere
manco's aan het gekochte kleven, dan stelt de koper GLASPRINT.NL daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na constatering, in kennis.
6.3 De koper komt geen recht van reclame toe op grond van geringe, in de handel toelaatbaar
geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren,
finish, maat, afwerking en dergelijke.
6.4 Aan de koper komt niet het recht toe om zaken aan GLASPRINT.NL te retourneren, tenzij
GLASPRINT.NL zich daarmee uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard. Het is de koper niet
toegestaan om op grond van klachten de verschuldigde koopsom te compenseren of
schuldvergelijking toe te passen.
6.5 Indien de fabrikant van de gekochte zaak een garantie biedt die verder gaat dan de garantie die door GLASPRINT.NL geboden wordt, dan geldt deze garantie ook voor de koper.
Het oordeel van de fabrikant omtrent een door de koper ingestelde reclame is in dat geval
bindend.
6.6 De koper kan slechts een beroep doen op de garantiebepalingen indien hij de gekochte
zaak heeft gebruikt overeenkomstig met de bestemming van die zaak. Indien de koper de
gekochte zaak onoordeelkundig of onzorgvuldig heeft gebruikt, dan vervallen de garanties
en/of andere waarborgen en komt aan de koper geen recht van reclame toe. Gebreken
ontstaan door normale slijtage vallen niet onder de garantiebepalingen.
7.

Aansprakelijkheid

7.1 GLASPRINT.NL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling,
indien zij door overmacht niet, niet juist of te laat het gekochte ter beschikking van de koper stelt.
7.2 GLASPRINT.NL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirect geleden
schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daar onder begrepen vertraging in de levering van
zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde zaken en/
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of de door GLASPRINT.NL verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grove
schuld aan de zijde van GLASPRINT.NL.
7.3 GLASPRINT.NL zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke
aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen GLASPRINT.NL en de koper.
7.4 Indien en voor zover GLASPRINT.NL zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is
zij enkel gehouden tot vergoeding van de schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
7.5 De koper vrijwaart GLASPRINT.NL uitdrukkelijk voor alle aansprakelijkheden van derden,
waaronder begrepen het personeel van de koper, tot vergoeding van alle schade in welke
vorm dan ook door deze derden geleden.
8.

Overmacht

8.1 GLASPRINT.NL heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel
de overeenkomst te ontbinden indien voor of tijdens de nakoming van de overeenkomst
blijkt dat verdere nakoming niet mogelijk is tengevolge van overmacht. GLASPRINT.NL is
dan niet tot enige schadevergoeding gehouden.
8.2 Onder overmacht wordt begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van GLASPRINT.NL, waardoor normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Onder
overmacht wordt tevens begrepen het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen
door leveranciers van GLASPRINT.NL alsmede ziekte van het personeel van GLASPRINT.NL, haar leveranciers en/of door haar in te schakelen derden.
9.

Ontbinding

9.1 Indien de koper niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting voortvloeiende
uit de overeenkomst die hij met GLASPRINT.NL gesloten heeft, alsmede in het geval dat
de koper in staat van faillissement wordt verklaard, aan de koper surseance van betaling
wordt verleend, of op de koper de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft
GLASPRINT.NL het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat GLASPRINT.NL tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten.
9.2 Indien de koper een opdracht annuleert, om welke redenen dan ook, dan is de koper gehouden aan GLASPRINT.NL een schadevergoeding te voldoen van 25% van hetgeen de
koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het
recht van GLASPRINT.NL op vergoeding ter zake van winstderving en vergoeding van de
uit de annulering ontstane schade. GLASPRINT.NL heeft de keuze om in plaats van schadevergoeding nakoming van de overeenkomst te vorderen.
10

Inbreuk op rechten van derden

10.1 GLASPRINT.NL is niet aansprakelijk voor claims van derden, ontstaan als gevolg van het
feit dat met de door de koper ter bechikking gestelde foto’s, beeldfiguren of beeldmerken
in enig opzicht inbreuk is (wordt) gemaakt op rechten van derden.
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11. Geschillen
Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van of voortvloeiend uit de met GLASPRINT.NL
gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement 's-Hertogenbosch. Op alle met GLASPRINT.NL gesloten overeenkomsten
is Nederlands recht van toepassing.
12. Slotbepaling
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan
zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven
en zullen GLASPRINT.NL en de koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in
acht wordt genomen.
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