ALGEMENE VERKOOP-, LEVER!NGS- EN BETAL¡NGSVOORWAARDEN

1.

Van de uitgeleverde werkzaamhcden wordt êen gespecifi€eerde rekening
afgegeven,

2,

1. Toepasselijk recht.

Betaling.

Betaling dient netto conlant te geschleden, dan wel b¡nnen de termijn van 1 5 dagen nâ
factuurdatum. V¡ndt de betaling n¡et plaãts b¡nnen dê gestelde c.q. vermelde termijn,
dan is de afnemer na deze têrm¡jn de wettelijk geldende rente per maand verschuldigd

over het nog openstaande faatuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbìj een gedeelte van een maand voor een volle maand wordl berekend, terwijl alsdan alle door
ons te maken kosten, zowel voor gerechteli.jk als bu¡tengerechtelijke voor rekening van
de afnemer komen.
De verhoging gaat één maand na de fðctüreringsdatum van de betreffende factuur in.
Wordt door de opdrachtgever binnen de betâlingstermijn het verschuldigde bedrag
niet volda¿n, dan zendt de ondernemer na het verstriken van die datum een kostenloze betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid binnen veert¡en dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstàande bedrag a¡snog te
belalen.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig de algemeen gebruikelijke incassotarieven, gehanteerd door de advocaten en deurwaarders.
Wij hebben het ¡echt te bepâlen op welke schulden betal¡ngen worden toegerekend,
doch in ieder geval zullen betâl¡ngen allereerst worden aangemerkt in mindering op
de rente en de door ons gemâakte kosten.

3, Eigendomsvoorbehoud,
Wt z¡jn te allen t¡jde gerecht¡gd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
bij de wederpartij ôf haar houders te (doen) halen indien de wederpartij haar verplichtingen tegenover ons niel correct nakomt. Onvermindêrd ons recht tot vergoeding van
schade, gederfde winst en interest.
De wederpartij zal op ons eersle verzoek in deze alle nodige

medelerking

en toegäng

verschaffen.

4,

Retentíere€ht.

De reparâ1eur kan het retentierecht u¡toefenen op de auto, ¡ndien en voor zolang als:
. De opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niel, of n¡el in zijn

.

geheel voldoet.
De opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparâteur verr¡chte werkzaamheden aan dezelfde âuto niet, of niet ¡n zijn geheel voldoet.
De opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien u¡t de contrâcluele relat¡e
met de reparateur nìet of niet geheel voldoet. De repârateur kân hel retent¡erecht
ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden ãanhangig is
gemaakt b¡j de rechter.

5.

Aansprakelijkheid/Overmacht,

.

1

Op al onze overeenkomsten ¡s u¡tslu¡tend van loepâss¡ng het Nederlands recht, geldend voor het Koninkríjk in Europa.

Wij âanvâarden geen enkele aansprakelijkheid ¡n geval wij door overmachl of door
omstandìgheden die de normale gang van zaken in ons bedrijf belemmeren tìjdel¡jk
of blijvend verhinderd zijn de overeenkomst na te komen, onverschillìg of bedoelde
omständ¡gheden al dan niet voorzienbaar waren.

12. Garant¡e en Redamering.
De door ons geleverde L.P.G. installat¡es en bijbehorende onderdelen, evenals alle andere geleverde auto-onderdelen en goederen worden gegarandeerd in overeenslemm¡ng met de daarop gegeven zogenaamde fabrieksgârôntie. Door ons wordt niet meer
garantie gegeven dan aan ons door onze ,everanc¡er wordt gegeven.
B¡j levering van gebruikt materiaal ofgebruikte goederen wordt geen garantie gegeven, tenz¡j uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. !lke aansprakelijkheid
ter zake van verborgen gebreken wordt uitdrukkel¡jk uitgesloten.
Ter zake van de door ons u¡tgevoerde reparat¡ewerkzaamheden wordt, tenzij u¡tdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uìtvoering der opgedragen bewerkingen. Geen gãrant¡e wordt verstrekf op spec¡6ek opgedragen nood-reparaties.
Voor zover ¡n enige reparat¡eopdracht werk van derden is begrepen, zal onze garant¡everplicht¡ng zich n¡et verder uitstrekken, dan wâartoe deze derden tegenover ons
rechtens of krachtens overeenkomst zijn gehouden.
ledere afspraak uit hoofde van onze garântieverpl¡chting vervalt, wânneer blijkt, dat
anders dan in geval van zeer dringende noodzaak, door derden of door koper zell zonder onze toestemm¡ng of onze instruct¡e, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden
zijn u¡tgevoerd. Behoudens in gevalvan schrifteli.jke afwijking, komen alle in het kader
van een gârant¡everpl¡cht¡ng te maken werkplaatskosien, evenals de eventueel door
derden te maken en aan ons in rekening gebrachte kosten, voor rekening van de koper.
Reclames moeten schrifteìijk geschieden en binnen tien dagen na aflevering van het
gekochte respectievel¡jk binnen de garantietermijn, indien zodanige termijn geldt, in
ons bezìt z¡jn. De reparateur moet ¡n de gelegenheid worden gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.
Reclames zullen slechts in behandeling genomen wcrden, indien zij binnen de hiervoor gestelde termijn van tien dagen, respectievel¡jk binnen de garantietermün, te
onzer kenn¡s zijn gebracht, en wij in de gelegenheid zijn gêsteld één en ander te controleren,
Lafer binnenkomende reclames worden niêt meer in behandel¡ng genomen. Voor
qoederen en diensten geleverd, respectievelil'k verricht door derden zullen de reclame-term¡jnen van loepassìng zün, die deze derden met ons zÜn overeengekomen. lndien de koper gerechtigd ¡s krachtens de gesloten overeenkomst en met inachtnemlng
van deze voorwaarden een nieuwe of verbeterde prestat¡e te verlangen, zal hij ons,
op straffe van verlies van zijn aanspraken, in de gelegenheid moeten stellen de klacht
door een erkende, door ons aan te w¡jzen, expert te laten onderzoeken. Reclames befreffende een levering of een verrichte d¡enst ¡s niet van invloed op de verplicht¡ng
van de koper ter zake van reeds gedane of nog te verr¡chten diensfen, ook niet als de
leveringen gedaan zijn of nog zullen worden gedaan of die diensten zijn verricht of nog
zullen worden verricht, ter u¡tvoering van dezelfde koopovereenkomst vôortvloe¡t,
zijn wij met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot en:ge gârantie - hoe ook
genaamd - gehouden.
lndien er sprake is van een eventuele vergoeding, zal deze n¡mmer meer bedragen dan
de werkelijk gemaakte kosten.

6. Prijzen/Kortingen.
a. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op levering afons bedrijfexclusiefbtw en invoerrechten, ander belas-

13, vervangen onderdelen,
De vervangen onderdelen worden terstond na uitvoering van de opdracht aan de op-

tingen, heffingen en rechlen.
Exclusiefde koslen en verpakkingen, in- uitlading, vervoer en verzeker¡ng.
¡n Euro, eventuele koerswijzigingen doorberekend
b. ln geval van verhoging van een of meer der kostprüsfactoren z¡jn wij gerechtigd
om de order¡rrijs dienovereenkomst¡g te verhogen één en ander met ¡nachtneming van de eventueel ter zake bestâande wette¡ijke voorschriften, mêt dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de ordertrevestiging
moet worden vermeld.

drachtgever ter beschikking gesteld, ind¡en deze daarom b¡j het verstrekken van de
opdracht heeft verzocht. D¡t geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd.
in alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateul zonder dal de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken. Van
de bepalingen van deze algemene verkoop- leverings en betalingsvoorwaarden kan
slechts worden afgeweken, ind¡en en voor zover w¡j dit schriftel¡jk âan de afnemer hebben meegedeeld.

-

7.

Tot standkoming van de overeenkomst.

AIle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van de opdrachtnemer
en/ofwaar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de
op hel sluiten van de overeenkomst geldende pri.jzen en specificaties. Opgaven van
capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor de opdrachtnemer n¡et strikt bindend.
Kleine afwijkingen zün toelaatbaar, echter opdrachtnemer is gerechtigd zonder voor-

kennis of medeweten vân wederpartû technisch noodzakelijke wijzig¡ngen aan te
brengen ln door hem ter reparatie aangeboden auto's en/of onderdelen.
lndien geen schriftelijke overeenkomst door de reparateur ¡s âfgegeven, geldt de afleveringsbon dan wel de factuur van de reparaleur als bewijs van heet bestaan en van de
inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewûs.

8.

VerzendinglLevering.

ledere verzending en/of levering geschiedt n¡et franco, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

9.

14. Prljsopgave en termijn.
De opdrachtgever kan voor of bij het vêrstrekken van de opdracht opgave verlangen
van de prijs van de werkzaamheden. alsmecle van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven pr¡js en termijn zijn bij benadering, lenz¡j de opdrachtgever en de reparäteur een vaste prijs en/oftermijn overeenkomen. lnd¡en de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 200lo wordt overschreden
of dre¡gt te worden overschreden, dient de reparateur conlact mel de opdrachtgever
op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechligd
de overeenkomst te beê¡ndigen, met ¡nachtnem¡ng van een opzegtermijn van twee
weken, onder schadeloosstàlling van dê repârâteur voor de reeds door hem verrichtte
werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschri.jding van de bij benadering
opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddel¡ijk hiervan op de
hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een väste termijn heeft de opdrachtgever rech¡ op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de repärateur.
15. Persoonsgegevens.

Kredietbeperkíngstoeslag/Adm¡n¡strat¡ekosten.
Het factuürlledrag kan worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 3%
of meer. Bij betal¡ng binnen de gestelde lermijn behoeft de kredietbeperkingstoeslag
n¡et betaald te worden.
Voor klêine orders en/ofvoor de creditcard afgeleverde goederen en/ofverr¡chte diensten kunnen wij een order kosten toeslag in rekening brengen, die volledig betaald

De persoonsgegeven van opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevest¡ging
c.q. fa.tuur worden door opdrachtnemer verwerkt in de zin van Wet Bescherming Per-

dient te wôrden.

aan derden, waaronder de R.D.WDe autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Natìonale Autopas. ln

10. Beschad¡g¡ng,

systeem worden afgelezen km.standen geregistreerd, om fraude met kilomelertellers
te voorkomen.

lndien bij aankomst der goederen bl¡jkt, dal de goederen ofverpakking zi.jn beschadigd, is de afnemer verplicht, alvorens de qoederen in ontvangst te nemen, door de
expedileur proces-verbaal van de schade te lâten opmaken, bij gebreke wåarvan onzerzijds geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard.
Schade ontstâân tijdens often gevolge van het wassen/reinigen/aftanken etc. van een
auto en/of ander object van afnemer is voor rekening en risico van afnemer inclusief
de gevolgschade.

soonsgeqevens (WBP).
Aan de hand van deze verwerking kan opdrachtnemer de overeenkomsl uitvoeren en

zijn garantie verricht¡ngen jegens de opdrachtgever nakomen en deze een optimale
se[v¡ce geven. Daarnaasl kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden

dit

